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Staten genomförde 2013 en reform inom skolans värld, vilket gjorde det möjligt för 
skickliga lärare att göra karriär inom yrket utan att lämna undervisningen. Uppsatsens 
syfte är att ta reda på vad förstelärarnas uppfattning om denna reform och hur väl denna 
uppfattning stämmer överens med statens direktiv. Jag har valt att genomföra min studie 
genom en innehållsanalys av statliga dokument och frågeformulär jag skickat till 
praktiserande förstelärare. Resultatet av undersökningen visade att förstelärarna var 
förtrogna med de krav som staten ställer på dem, men uppfattningen var delad mellan dem 
som tyckte att reformen inte gett dem andra eller utökade arbetsuppgifter och dem som 
ansåg att reformen gett dem mer ansvar. Det visar även att förstelärarna själva vill ha 
högre krav på dem som får ansöka om och utses till förstelärare än vad staten har gett 
direktiv om. 
 
 
Nyckelord: Förstelärare, Yrkesstatus, New managerialism, 
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Inledning 
Hösten 2014 var det val till riksdag, kommun och landsting i Sverige. De allra flesta partier 
var överens om att skolan är en viktig fråga att lyfta fram för efter resultatet av den senaste 
PISA undersökningen visade det sig att de svenska skolorna låg långt ner på listan över 
framgångsrika skolresultat (sammanfattning av rapport 389, 2013). Många partier är 
överens om att ett sätt att förbättra kvaliteten i de svenska skolorna är att höja statusen för 
läraryrket för att säkerställa rätt kompetens bland dessa yrkesutövare. Ett förslag som 
redan gått igenom som jag är intresserad att undersöka är reformen att skapa en 
karriärväg för lärare genom att tillsätta förstalärare. Denna reform är bara en i raden som 
staten genomfört med syfte att professionalisera läraryrket och höja dess status så att 
själva yrket ses som mer attraktivt och därmed lockar till sig personer med en passion för 
läraryrket; sådana som kan hjälpa barn och ungdomar att nå bättre resultat.  
 
1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur väl elva förstelärare inom högstadieskolan i 
Västerås är förtrogna med de krav som regeringen via skollagen och andra förordningar 
har beslutat om angående den reform som infördes 2013 som ett alternativ för en 
karriärväg och statushöjare för lärare, försteläraren. 
 
De övergripande frågorna jag arbetat utifrån är: 
 
- Vilken uppfattning har praktiserande förstelärare om sitt uppdrag? 
- Hur väl stämmer skollagen och skolverkets beskrivning av en förstelärares uppdrag 
överens med praktiserande förstelärares uppfattning av detta? 
 
1.3 Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsens andra kapitel är en litteraturgenomgång där relevanta begrepp kommer att 
klargöras. När det kommer till mitt material har jag använt mig av skollagen och andra 
skrivelser från statens sida för att skapa mig en bild av vad lagen säger angående en 
förstelärares uppdrag. Det ska vara min grund. Jag kommer även redovisa åsikter, både för 
och emot denna och andra relaterade reformer från artiklar, papers och uppsatser skrivna 
inom detta ämne. Jag fann en viss problematik med att hitta forskning inom ämnet 
förstelärare. Detta kan bero på att det är ett nytt relativt outforskat ämnesområde eftersom 
reformen är ny. Jag fick istället vidga mina sökramar och söka på andra reformer staten 
genomfört inom skolans värld.  
 
Kapitel tre är ett metodkapitel där jag redogör för mitt val av metod, urvalsramar och hur 
jag genomförde undersökningen och bearbetade resultaten. Sist i kapitlet återfinns ett 
avsnitt om hur jag ser på forskningsetik. 
 
Kapitel fyra är en redogörelse av mina resultat. Sist i kapitlet finns en sammanfattning i 
tabellform 
 
I de femte kapitlet följer en metoddiskussion följt av en analys och diskussion av mina 
resultat och slutsatser. Kapitlet avslutas med exempel på nya frågor som väckts under 
arbetets gång och förslag på vidare forskning inom ämnet. 
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2. Litteratur 
 
Nedan följer en genomgång över vilka styrdokument och lagar huvudmännen har att rätta 
sig efter vid reformen som gör en karriärtjänst för lärare möjlig. Vidare följer ett avsnitt om 
relevanta begrepp och teorier för studien. Sist presenteras tidigare forskning inom ämnet. 
 
  2.1 Lagar och förordningar  
 
Skollagen är den lag som gäller inom skolans värld. Den reglerar rättigheter och 
skyldigheter för skolor, lärare, elever och vårdnadshavare. Där går också att läsa om vilka 
krav som huvudmännen för skolorna har på sig. Skolverket är en förvaltningsmyndighet 
för skolan och ger ut råd till skolor angående hur de bör tolka skollagen och arbeta utifrån 
den. (http://www.skolverket.se/regelverk) Kommunen eller personer utsedda av 
kommunen, står som huvudman för den kommunala högstadieskolan. För friskolor är det 
Statens Skolinspektion som ska godkänna huvudmannen. Det är huvudmännen för skolan 
som ansvarar för att utbildningen på skolan följer de lagar och regler som står i skollagen 
(Skollag 2010:800).  
 
Den senaste skollagen, 2010:800, trädde i kraft den 1 augusti 2010 och ersatte då 
skollagen som utkom 1985. I den nya lagen fanns det inte nämnt någonting om nya 
karriärvägar för lärare, så som införandet av förstelärare, utan det arbetades fram först 
senare. Kapitel 2 § 23 i den ursprungliga skollagen från 2010 lyder: "Varje huvudman ska 
sträva efter att för undervisningen anställa lärare och förskollärare som har 
forskarutbildning" (Skollag 2010:800:9). Efter en omarbetning som skedde under 2012 
blev § 23 till § 22 men inga ord ändrades (SFS 2011:189).  
 
2.1.2 Bakgrund till lagförslaget 
 
Tillägget i skollagen om att utveckla ett karriärsteg för lärare arbetades fram genom en 
promemoria från utbildningsdepartementet som fick namnet U2012/4904/S. 
Promemorian hade arbetats fram genom regeringskansliet med syftet att lämna förslag på 
olika karriärsteg för lärare, förstelärare och lektorer, och föreslog vilka ändringar som 
borde göras i skollagen för att uppnå detta. Enligt denna promemoria är kvaliteten på 
lärarna det som är mest avgörande för elevernas skolresultat och om man önskar att 
eleverna ska uppnå skolans mål måste man göra läraryrket mera attraktivt och ta tillvara 
på den kompetens som redan finns och uppmuntra den. Införandet av ett karriärsteg ska 
vara ett steg i den riktningen (U2012/4904/S). 
 
Det nämns även att enligt skolverkets inspektion beror de sjunkande resultatet för de 
svenska eleverna på att de i stor utsträckning har fått arbeta på egen hand utan 
kompetenta lärare. Ett steg i att attrahera fler lärare till lärarutbildningen är att ge lärare 
en chans att utveckla sig och göra en karriär inom yrket (Ibid). 
 
De lyfter även fram andra viktiga uppgifter så som att en förstelärare borde agera som en 
coach för de andra lärarna och se till att den kunskap de besitter sprids bland deras 
kollegor. Det är också av stor vikt att läraren fortsätter att undervisa eftersom det enligt de 
undersökningar som promemorian bygger på har visat att det är just dessa yrkesskickliga 
lärare som har förmågan att lyfta elevernas resultat. Promemorian föreslog även att det 
skulle införas en stadsbidragsförordning mot vilken huvudmän för skolor kunde söka 
ekonomiskt stöd för att kunna erbjuda denna karriärtjänst. Denna förordning skulle 
reglera vilka villkor och kvalifikationer lärare borde ha för att det ska vara möjligt att 
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befordra denne till förstelärare eller lektor (Ibid). 
 
2.1.3 Resultatet av lagförslaget 
 
Dessa ändringar lades till i skollagen under 2013. Det fick namnet Lag 2013:530 och lyder: 
 

Varje huvudman ska sträva efter att för undervisningen anställa lärare och förskollärare som har 
forskarutbildning. Huvudmännen ska också sträva efter att inrätta karriärsteg för särskilt 
yrkesskickliga lärare. Regeringen meddelar föreskrifter om statsbidrag till huvudmän i syfte att 
stimulera att dessa inrättar karriärstegen förstelärare och lektor (SFS 2013:530:2).  

 
Huvudmännen har rätt att söka stadsbidrag för de förstelärare de utser. Dessa förstelärare 
måste då uppfylla vissa krav som regleras av en förordning vilken har arbetats fram av den 
förre utbildningsministern Jan Björklund. Uppfyller inte lärarna dessa krav får 
huvudmännen betala förstelärarnas löneökning ur egen ficka (SFS 2013:70). 
 
Enligt Erik Nilsson och Joakim Feldt, avdelnings- och enhetschefer på skolverket, utsåg 
219 av Sveriges totalt 290 kommuner minst en förstelärare under hösten 2013 då reformen 
gått igenom. Totalt utsågs då 3040 stycken förestelärare, varav 2507 stycken inom den 
kommunala sektorn. De flesta av dessa tjänster, 93 procent, är tidsbegränsade tjänster. 
När reformen har nått full kraft är förhoppningen att det ska finnas 17 000 
förstelärartjänster i Sverige. Enligt en enkät som skickades ut till huvudmännen som 
ansökt om stadsbidrag för att kunna tillsätta förstelärare var förhoppningen att dessa 
lärares nya uppgifter skulle involvera att handleda och coacha andra lärare, skapa 
mötesplatser för pedagogiska diskussioner och vara ansvariga för ämnesutvecklingen.  
 
Andra arbetsområden som inte ingick i enkäten är att förstelärare enligt huvudmännen ska 
agera som bollplank för rektorerna på skolan och inom IT-utveckling. Undersökningen 
visade också att bara var tionde huvudman har ställt andra krav på förstelärare inom 
rekryteringsprocessen utöver dem som stadsbidragsförordningen visat (Nilsson och Feldt 
2013). 
 
Enligt Majvor Mårts, samordnare för förstelärare inom Västerås, finns det totalt 43 
stycken förstelärare inom de kommunala högstadieskolorna i Västerås (Majvor Mårts 
2014-11-13). 
 
2.2. Teoretisk utgångspunkt 
 
Nedan följer en genomgång av de teorier och begrepp jag anser vara väsentliga för min 
studie. Dessa begrepp och teorier ligger som en bas för den avslutande analysen och 
diskussionen över studiens resultat. 
 
2.2.1 Begrepp 
 
Begreppen status och profession är begrepp som är beroende av varandra och centrala för 
min studie och bör definieras och förklaras. Begreppet profession kan man definiera på 
många sätt. En forskare som försökt att definiera detta begrepp är Thomas Brante. Han 
menar att begreppet profession och intresset det finns kring detta begrepp kommer ifrån 
att vi idag sägs leva i ett kunskapssamhälle och en av begreppets grundläggande betydelser 
är att professioner bär på expertkunskaper vilket är önskvärt i detta samhälle. Oavsett vad 
man kallar detta nya samhälle, kunskapssamhälle, det postmoderna samhället eller 
informationssamhället, så har det enligt Brante en sak gemensamt. Denna gemensamma 
nämnare är ett avbrott från att yrkesutövare till största delen är sysselsatta med 
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produktion till ett samhälle som värderar information, kunskap och service högre och nya 
yrkesgrupper har utvecklas från detta. Dessa nya yrkesgrupper bygger enligt Brante sin 
auktoritet på det faktum att deras kunskaper vilar på en vetenskaplig grund och belönas 
oftast med en hög inkomst och status. Han talar också om det faktum att samhällets 
förtroende har en inverkan på läraryrkets professionalisering och status. Yrken som har 
högt förtroende av samhället åtnjuter oftast en hög status (Brante 2005).  
 
Det är också viktigt att klargöra skillnaderna mellan professionalisering av läraryrket och 
en professionell lärare. Det senare syftar till att läraren utför sitt uppdrag på ett bra vis. 
Läraren håller en hög kvalitet i sin yrkesutövning. Det tidigare, professionalisering av 
läraryrket eller att se läraryrket som en profession syftar till en statushöjning av hela 
lärarkåren, inte bara en enskild lärare (Breslin 2002). Enligt Peter Lilja (2009) började det 
talas om att se lärarkåren som en profession först efter det att skolan decentraliseras med 
de reformer som skedde på 1990 talet. Det sammanfaller också med Brantes (2005) 
diskussion kring kunskapssamhällets intåg. 
 
Webers sociologiska definition av status är människor i en grupp som delar en negativ eller 
positivt betingad social värdering av dess anseende. Han poängterar dock att pengar eller 
position inte alltid medför en förhöjd status trots att det för det mesta gör det. Han ville 
inte dela in människor efter enbart status utan ansåg att man var tvungen att lägga till 
ytterligare dimensioner för att klassificera människor. Dessa dimensioner var förutom 
status, klass och parti (Rizer 2009). 
 
Det faktum att lärare har som uppdrag att utbilda barn och ungdomar till att kunna ta del 
av detta nya kunskapssamhälle borde per automatik ge lärare en hög yrkesstatus, men 
enligt Svensson och Olofsdotter (2009) har samhällsnyttan ingenting med status att göra. 
De har genomfört en studie där de jämfört olika yrken efter status. Av 100 undersökta 
yrken återfinns grundskollärare på plats 52 och gymnasielärare först på plats 44 i fallande 
ordning. Av detta går det att konstatera läraryrkets status är låg. 
 
Brante (2005) definierar begreppet profession som ”Professioner är bärare och förmedlare 
av samhälleligt sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger dem förmågan att utföra 
handlingar som uppfattas som svåra och värdefulla av allmänheten/klienten.” Inom 
strukturfunktionalismen har man försökt reda ut vilka krav som, utöver basen i 
vetenskaplig kunskap, måste uppfyllas för att få kallas professioner. Dessa är: 
 

1. Användande av färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap 
2. Utbildning och träning i dessa färdigheter 
3. Professionellas kompetens garanteras genom examina 
4. En handlingsetik som garanterar yrkesintegriteten 
5. utförandet av tjänster för det allmänna bästa 
6. En yrkessammanslutning som organiserar medlemmarna 
7. Medlemmarna har en känsla av identitet, samt delar gemensamma värderingar 
8. Inom området för professionen finns det ett gemensamt språk, som endast 
delvis kan förstås av utanförstående 
9. Professioner skapar nästa generation socialt genom selektionen av elever (Brante 2005:3) 

 
 
Han nämner som exempel läkare, ingenjörer och arkitekter som yrkeskategorier som 
räknas som rena professioner. Lärare hör istället till något han kallar semiprofessioner 
tillsammans med sjuksköterskor och socialarbetare. En semiprofession uppfyller några, 
men inte alla, de krav som professioner gör. Dessa typer av professioner har blivit 
vanligare i takt med välfärdssamhällets framväxt och man måste vara universitetsutbildad 
för att arbeta inom dessa yrkesområden. Det som är utmärkande för en utbildning till en 
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semiprofession är att den oftast är tvär -eller mångvetenskaplig och har både en akademisk 
och en praktisk sida. Dessa yrkeskategorier erhåller inte samma status som en profession 
och återfinns oftast inom den offentliga sektorn (Brante 2005).  
 
 
2.2.2 Status och professionalisering inom läraryrket 
 
Det finns många röster som vill höras angående att höja läraryrkets status. En av dem som 
problematiserat detta är Carola Aili (1999). Aili är bland annat en forskare och författare 
inom ämnesområdet pedagogik och hon skriver i en artikel i Pedagogiska Magasinet att det 
finns många som tror sig veta sätt och strategier till att göra just detta men det finns ett 
hinder i vägen för att detta ska lyckas. Detta hinder är enligt Aili att lärare till skillnad från 
andra yrkesutövare saknar ett mer permanent mål. Med detta menar hon att synen på vad 
kunskap är ständigt förändras tillsammans med samhällets och arbetsmarknadens krav 
och behov av utbildad arbetskraft. För att kunna påvisa en professionalitet menar hon att 
man behöver visa på ständigt goda resultat och måluppfyllelse och eftersom dessa inte är 
fasta och beständiga utan förändras med tiden kommer detta att ställa till problem. Aili 
menar att läraryrket och dess utövare måste bli bättre på att lösa de problem som uppstår 
då samhället förändras som ett första steg innan lärarens status kan höjas och yrket 
professionaliseras (Aili 1999).  
 
Niklas Stenlås (2011) skriver att många steg har tagits från statens sida för att kunna 
professionalisera läraryrket. Redan 1987 togs det initiativ från statens sida för att starta 
reformer med just detta mål. När skolan decentraliserades från stat till kommun lades 
ansvaret för upplägget av undervisningen över på lärare och det var enligt Stenlås även det 
ett steg i att göra läraryrket mer attraktivt och professionalisera yrket. Andra statliga 
reformer han skriver om i detta syfte, är övergången från en resultatstyrd till en målstyrd 
skola, kravet på behöriga lärare och efterföljande lärarlegitimationen. Stenlås menar att 
staten har försök definiera och omdefiniera begreppet professionalism så många gånger att 
det har förlorat sin egentliga betydelse i samband med läraryrket (Stenlås 2011). 
 
Det har samtidigt med dessa statliga reformer pågått en debatt bland akademiker och 
yrkesutövare om hur man ska kunna uppnå målet med att bli mer professionella. Ett av 
förslagen har varit att man ska anpassa sig mer när det kommer till arbetsformer och 
kollektiva insatser som presenteras av arbetsgivarna. Dessa förslag går emot att göra yrket 
självständigt och minskar yrkesutövarnas eget inflytande och kontroll över sitt arbete. 
Stenlås (2011) kallar detta en arbetsgivardriven variant av professionaliseringsprocessen. 
Han anser att det är åt detta håll som läraryrket går (ibid).  
 
Peter Lilja (2009) förklarar viljan att förändra skolan med att skolor och 
utbildningssystem i västvärlden är nära förknippade med statens ekonomiska politik och 
därigenom den globala politiken. I det kunskapssamhälle vi numera lever i är 
befolkningens utbildningsnivå och dess samlade kunskaper en av de faktorer som avgör en 
stats möjligheter att konkurrera på den globala marknaden. Därför är, enligt Lilja, 
intresset att förändra skolan stort både bland yrkesutövarna och politikerna. Denna 
förändring som följer samhällsutvecklingen är performativ, d.v.s. en resultatinriktad 
förändring, och han kallar den för new managerialism vilket är en term som beskriver hur 
utbildningssystemet börjar styras som ett företag för att maximera resultaten (Lilja 2009).  
 
    2.2.3 New management 
 
Enligt Patrick Fitzsimons (1999) innebär new managerialism inom skolans värld att fokus 
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har flyttats från administration till styrning med hjälp av tekniker från företag. Man vill 
kunna få fram resultat som lätt går att mäta och kontrollera. Dessa resultat används som 
en form av marknadsföring för skolformen. Kontrollen och ansvaret över dessa resultat har 
förskjutits neråt från staten och privatiseringar av verksamheten har genomförts 
(Fitzsimons 1999).   
 
Några som är inne på samma spår i sitt tänkande är Rosemary Deem och Kevin Brehony 
(2007). De beskriver att universitet i Storbritannien har genomgått förändringar i sitt sätt 
att styras mot just new managerialism. De beskriver vidare begreppet som byråkratisk 
styrning av ett företag. De anställdas prestationer utvärderas och de uppmanas även att 
själva utvärdera sina arbeten. Det är även önskvärt att arbeta i lag och dela ansvaret inom 
laget (Deem och Brehony 2007). Deem (1998) beskriver vidare att universiteten får 
direktiv av staten om hur de bör styras och lärarna känner att de är tvungna att lägga mer 
ner tid och engagemang på sitt arbete men mindre resurser. Detta tvång kommer dels 
utifrån från staten och andra som bidrar med pengar till universiteten men också inifrån 
från kollegor, skolledningen och administratörer som ständigt kontrollerar deras arbeten.  
 
Gunnar Berg (Berg och Scherp 2003) anser att denna förändring inom skolan har ägt rum 
för att samhället har växt och statens inflytande över institutioner så som skolan har 
försvagats. Han nämner att staten står för värderingar så som folkhemmet, välfärdsstat 
och fördelningspolitik. Dessa värderingar har enligt Berg fått en mindre betydelse i ett 
samhälle kopplat till ett marknadstänkande vars värderingar bygger på begrepp som 
tillgång och efterfrågan. 
 
 
2.3. Tidigare forskning och litteratur 
 
John Hattie (2009) genomförde en metastudie baserad på 15 års forskning utförd av andra 
forskare. De slutsatser han kunde dra av dessa var att faktorer som mindre klassrum eller 
möjligheten att kunna få välja sin egen skola inte var de faktorer som hade störst inverkan 
på elevernas prestationer. Istället pekade denna forskning på att det var kvaliteten på 
undervisningen och skickliga lärare som bär det största ansvaret över elevers 
skolframgångar.  
 
Anneli Frelin (2013) har skrivit en artikel om läraryrkets komplexitet och att det ska stå till 
grund för yrkets professionalisering. Hon har i denna artikel valt att belysa dessa 
komplexiteter ur fyra olika vinklar; Meningskomplexitet vilket innebär att det inte går att 
ge en elev mening utan kunskap och mening måste byggas från elevens sida, 
innehållskomplexitet vilket innebär att det man undervisar om kan ha flera meningar eller 
innebörder vilka kan krocka med varandra eller leda till konflikter, medels komplexitet 
vilket handlar om att undervisa om rätt saker på rätt sätt med rätt hjälpmedel och 
undervisningstekniker och slutligen syfteskomplexiteten i vilket syfte man utbildar eleven. 
Detta val är inte alltid självklart då det finns fler direktiv än ett i styrdokumenten. Det kan 
kännas som mycket att ta in för en enskild yrkesutövare, men Frelin menar att dessa 
komplexiteter bidrar till lärarens professionalisering. Hon argumenterar för läraryrkets 
professionalisering genom att föra fram att för att en yrkeskår ska professionaliseras måste 
det först och främst finnas professionella utövare. Komplexiteten, menar hon, gör först och 
främst lärare till professionella yrkesutövare då de bevisligen kan hantera komplexa 
situationer. Flera professionella utövare inom ett yrke bör enligt Frelin vara en grund för 
professionalisering av yrkesgruppen. 
 
Enligt Ulf Lundström (2007) har skolan sedan 1990 talet genomgått stora snabba 
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förändringar inom en kort tidsperiod. Han skriver att även fast skolans organisation och 
styrning genomgått stora synbara förändringar är det inte den enda. Även samhället och 
synen på kunskap har ändrats vilket har fått konsekvenser för skolvärlden. Globala 
politiska och ekonomiska krafter påverkar hur skolor och utbildningsverksamheter styrs 
och genomförs. Under de reformer som genomfördes under 1990 talet och framåt har ett 
stort ansvar som tidigare till stor del legat på staten flyttats över till kommuner och 
delegerats vidare över till lärarna och arbetslagen. Lundströms undersökning av lärare på 
en gymnasieskola visar att arbetet i lärarlaget som ska vara till för att stärka lärarna i deras 
kunskapsbyggnad fokuserar mer på vad han kallar "här och nu frågor" än 
kompetensutveckling. Han anser även att bilden av lärare som autonoma yrkesutövare 
som är fria att göra egna val och påverka sin arbetssituation är felaktig, eftersom det finns 
så många regelverk runtomkring som lärare måste förhålla sig till och som försvårar detta 
(Lundström 2007). 
 
Emelie Holmquist och Johan Wirstedt (2013) har genomfört en undersökning bland lärare 
som är verksamma inom högstadiet med syftet att undersöka hur dessa lärares syn på 
utbildningsreformer. Undersökningen gick till stor del ut på att intervjua dessa lärare. En 
av de reformerna som diskuterades var införandet av förstelärare. Dessa intervjuer ägde 
rum våren 2013 då reformen varit i kraft i drygt ett halvår. De flesta av respondenterna var 
överens om att dessa reformer hade gått för fort. Några av de tillfrågade tyckte att 
reformen inte var ordentligt utarbetad innan den kom i kraft. De upplevde det som att 
politikerna ville se en förändring och att de inte hade tänkt igenom reformen och dess 
konsekvenser innan den implementerades. Författarna fann likheter med reformen 
angående kommunaliseringen som inträffade vid sekelskiftet 1989-1990. De båda 
reformerna kom uppifrån och informationen angående den var bristfällig innan den 
implementerades.  
 
Andra respondenter tyckte att reformen var ett bra alternativ för en löneökning och en 
möjlighet att komma någonstans i yrket och inte stå på samma ställe genom hela sin 
yrkeskarriär. Ett förslag som lades fram hos dessa lärare till förmån för en statushöjning 
var en generös löneökning överlag, men de lyfte även fram problem angående en sådan 
löneökning. Problemet var att respondenterna ansåg den tidigare nämnda reformen vid 
sekelskiftet fått konsekvensen att staten inte har lika mycket att säga till om längre då det 
kommer till lönesättningen av lärare. Detta sker genom kommunen och privata 
intressenter. Det skulle då krävas öronmärkta bidrag från staten till just detta så som de 
öronmärkte bidrag till införandet av karriärtjänsterna. Lärarna tror inte att detta kommer 
att ske och att andra verksamheter inom kommunen har lika stor rätt och behov av de 
bidrag som kommunerna får. Utredarna ansåg att lärarnas önskan om en löneökning 
hängde samman med en vilja att professionalisera läraryrket och att höja dess status. En 
annan aspekt som lyftes fram av respondenterna som ett alternativ till en statushöjning var 
att lärare inte får tid till att göra just det som är menade att göra, undervisa. Mycket tid går 
bort till dokumentation och rena administrativa uppgifter som andra yrkesgrupper kan 
delegera till andra. De jämförde sig själva bland annat med kollegor i Polen och Italien där 
lärare inte behöver dokumentera i samma grad. En tredje aspekt var den hårda kontrollen 
och bristen på tillit till lärarna. När samhället börjar lita på att lärarna kan göra sitt jobb 
ansåg några av respondenterna att statusen skulle komma att höjas. En av författarnas 
slutsatser var att den hårda kontrollen av skolan och dess yrkesutövare, och den bristande 
tilliten till staten, berodde på införandet av den målstyrda skolan (Holmquist och Wirstedt 
2013).  
 
Andra synpunkter respondenterna hade angående karriärtjänsten förestelärare var att de 
ansåg att det skulle kunna leda till en splittring av yrkeskåren. Att alla inte hade samma 
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status och att statusen kanske skulle komma att höjas för dem som är utsedda till 
förstelärare men inte för resten av kollegiet. När de fick frågan om de trodde att detta 
skulle leda till att fler personer sökte sig till yrket var de också tveksamma. En av 
kommentarerna författarna fick var att folk utbildar sig till lärare, inte förstelärare. Det 
skulle enligt denna respondent därför inte bli någon skillnad (Ibid). 
 
Fransson (2012) har bedrivit forskning angående reformer så som lärarlegitimationen och 
introduktionsåret och han anser att det vid publiceringen av hans rapport var för tidigt att 
säga hur dessa reformer kommer att påverka läraryrkets status. Skolreformer tar tid att 
implementeras och resultatet kan utläsas först när dessa har fått tid på sig att bli en del av 
vardagen. 
 
 
3. Metod 
 
Nedan följer en beskrivning av mitt val av metod följt av en urvalsbeskrivning. Därefter 
redogör jag för hur undersökningen gick till och hur jag bearbetade min data. Slutligen 
kommer ett avsnitt om de forskningsetiska överväganden jag beaktade med denna 
undersökning. 
    
3.1 Val av metod 
 
Undersökningen som ligger till grund för denna uppsats är av kvalitativ art. En kvalitativ 
undersökning innebär att jag endast undersöker ett objekt på djupet fast ur fler vinklar. 
Jag söker i första hand inte efter hårda statistiska data utan är mer intresserad av att tolka 
den verklighet jag observerar (Densecombe 2009). Det objekt jag har valt att studera är 
förstelärare. Jag har angripit detta objekt från två håll: 
- Vad säger lagen och staten? 
- Vad säger de praktiserande förstelärarna? 
 
För att svara på dessa frågor valde jag att använda mig av frågeformulär. Denna 
undersökningsmetod fann jag vara den bästa då det handlar om vad praktiserande 
förstelärare tycker om reformen. Jag valde att distribuera frågorna via e-post för att spara 
tid och pengar. Att använda mig utav e-post innebär både för och nackdelar. Som fördel 
kan nämnas att jag når ut till många personer inom ett geografiskt stort område utan 
någon kostnad. Jag minimerar också risken för intervjuareffekten vilket innebär att 
respondenterna inte blir påverkade av mig personligen till exempel av mitt kön, ålder eller 
etnisk tillhörighet eller på något sätt som jag uttalar frågorna.  
 
Bland nackdelarna går det att nämna att man riskerar att råka ut för ett större bortfall i 
svarsfrekvensen genom att skicka e-post än att genomföra till exempel intervjuer via 
telefonen. Folk kan ha en förmåga att förbise e-post. Det är också viktigt att tänka på hur 
man formulerar frågorna då det kan ta tid att få svar på eventuella följdfrågor (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson och Wängenrud 2012).  
 
Inom forskning eller i uppsatsskrivande finns det två vanliga metoder man kan använda 
sig av. En teoriprövande metod där man från början har en teori och testar verkligheten 
emot den. En teoriutvecklande då man gör observationer av verkligheten och samlar in 
data för att sedan generera en teori (Ibid). Jag har istället för dessa två metoder valt att 
använda mig av en induktiv metod vilket är istället för att utgå ifrån eller formulera en 
teori är en process som pendlar mellan begrepp, teori och den data jag samlat in 
(Densecombe 2009). 
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3.2. Urval 
 
Efter att ha läst lagar, lagförslag, styrdokument och andra skrivelser från staten föll mitt 
val av dokument att studera på promemoria U20124904S, skollagen och SFS 201:70. 
Promemoria U20124904S är ett lagförslag från utbildningsdepartementet om att 
karriärvägar för lärare bör införas och lagstadgas. Skollagen är den samling lagar som 
gäller för all skolverksamhet inom Sverige. SFS 201:70 är den lag vilken reglerar vilka som 
har rätt att söka stadsbidrag för förstelärare och en redogörelse över vilka krav som ställs 
av staten i retur. Jag fann att dessa dokument tillsammans gav en klar bild över vilka lagar 
och regler det finns angående föresteläraren och deras arbetsuppgifter och villkor och gav 
mig en bra utgångspunkt för en jämförelse. 
 
Jag valde att skicka ut mitt frågeformulär till förstelärare på kommunala skolor i Västerås. 
Det optimala urvalet för en undersökning som ska gå att generalisera är en 
totalundersökning. För mig skulle detta innebära att eftersom min valda population är 
verksamma förstalärare inom Västerås så skulle jag behöva tillfråga samtliga praktiserande 
förstalärare inom Västerås stad, och få svar från dessa, för att kunna utföra detta (Esaiason 
et al 2012). Detta är för mig en omöjlighet. Det höga antalet högstadieskolor inom 
kommunen gjorde att jag var tvungen att avgränsa mig. Jag valde ett första-bästa urval 
eller ett bekvämlighetsurval och valde skolor i mitt närområde som jag på förhand vet har 
ett stort antal elever. Det stora antalet elever likställer jag med ett stort antal lärare och 
därav potentiellt många förstelärare (Ibid). Jag skickade e-post till fem skolors 
administrativa avdelningar för att be dem om adresserna till skolans förstelärare. Jag fick 
svar av fyra skolor att de hade förstelärare och e-postadresserna till dessa. Sammanlagt 
skickade jag ut mitt frågeformulär till 24 förstelärare och jag fick svar av elva av dessa. Jag 
använde mig av samtliga elva svar i min undersökning.    
 
 
3.3 Datainsamling och bearbetning 
 
Att analysera kvalitativa data bygger enligt Densecombe (2009) på fyra principer. Den 
första vägledande principen är att de data man ämnar analysera och de slutsatser man 
beskriver utifrån dessa data ska vara grundade i data. Man ska kunna visa varifrån man 
har dragit sina slutsatser. Den andra principen handlar om att man inte ska låta data tala 
för sig själva utan man ska som forskare tolka dessa data och förklara dem. Den tredje 
principen innebär att man inte får lägga in fördomar eller förutfattade meningar i de 
slutsatser man drar ifrån de data man samlat in. Den fjärde och sista principen säger att 
man i sin analys hela tiden bör komma tillbaka till de begrepp och teorier forskningen 
bygger på. Analysen är en process som ska pendla fram och tillbaka mellan dessa. 
Hon beskriver vidare vissa steg man bör ta då man ska analysera kvalitativa data. Dessa är: 
 
– förberedelse av data 
- förtrogenhet med data 
- tolkning av data 
- verifiering av data 
- presentation av data 
 
Jag har valt att följa dessa steg i min analys (Ibid). 
 
Jag bestämde ett antal frågor jag ville ställa till förstelärare inom Västerås. Jag skickade 
dessa frågor via e-post. De svar jag fick skrev jag sedan ut på papper tillsammans med 
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avsnitt ur de aktuella statliga dokumenten som berörde förstelärare. Detta gjorde jag för 
att bättre kunna sortera och markera vissa avsitt jag fann mer eller mindre intressanta. För 
att bli förtrogen med datan kräver det att man läser igenom den. Densecombe skriver att 
det inte finns någon lag på hur många gånger man bör läsa igenom det textmaterial som 
ska analyseras men ju fler gånger man gör det desto bättre (Ibid).  
 
Jag började sedan tolka min data genom att förse delar av texten med koder. Dessa koder 
ledde mig sedan till att forma fyra kategorier som jag valde att arbeta efter. Dessa 
kategorier var kvalifikationer, egenskaper, arbetsuppgifter och syfte. Jag samlade all min 
information under dessa kategorier och samanställde resultatet. Med hjälp av dessa 
kategorier kunde jag sedan jämföra resultatet mellan vad de praktiserande förstelärarna 
tycker om sitt uppdrag och vad staten och dess lagar och förordningar anser att det är.  
 
3.4 Verifiering av data 
 
För att forskning ska kunna vara trovärdig lyder de under fyra nyckelbegrepp; Validitet, 
tillförlitlighet, generaliserbarhet och objektivitet. Densecombe (2009) menar med validitet 
hur trovärdig underökningen är eller om man mäter det man säger sig att mäta med 
undersökningen. De forskningsfrågor jag söker svar på handlar om vad folk tycker och hur 
de praktiserande förstelärarna ser på sitt uppdrag. Jag ansåg att de bästa sättet för att ta 
reda på detta var att fråga dem och låta frågorna vara öppna för att få så fria svar som 
möjligt. Den data som sammanställts nedan är min tolkning av dessa svar. 
 
Tillförlitlighet kan också betyda pålitlighet. Skulle en annan forskare få fram samma data 
om studien upprepas? Enligt Densecombe (2009) är en kvalitativ undersökning svår att 
upprepa och samtidigt uppnå samma resultat. De data jag samlat in ifrån dokumenten 
kommer inte att förändras men de tillfrågade förstelärarna är levande sociala varelser vars 
uppfattning om sitt karriärval kan komma att ändras med tiden. För att säkerställa en bra 
tillförlitlighet bör man därför beskriva sin metod och sitt tillvägagångssätt så att en annan 
forskare lätt kan se hur man har gjort och kopiera detta. 
 
Generaliserbarhet betyder hur denna studie är representativ för fler än bara de utfrågade. 
Denna studie har inga ambitioner att vara generaliserande för alla Sveriges praktiserande 
förstelärare utan ger istället en fingervisning om hur förstelärare ser på sitt yrke inom min 
hemkommun. Mina fynd anser jag skulle kunna vara överförbara på andra liknande 
kommuner där förstelärarna har fått likvärdig information om karriärsteget, men är inte 
representativ för alla kommuner och förstelärare. 
 
 
Enligt Densecombe (2009) är kvalitativ forskning svår att få helt tolkningsfri eller objektiv. 
Den är alltid i en viss mån färgad av forskarens förförståelse eller tolkningsprocess. Jag har 
i största möjliga mån försökt att ha ett öppet sinne då jag sammanställt och tolkat min 
data. Jag har valt att presentera all min data, inte bara den som passade in i min egen 
förförståelse för att motverka detta. 
 
3.5 Forskningsetiska ställningstaganden 
 
Enligt Densecombe (2007) är frågan om forskningsetik inte en enkel fråga. Det finns 
därför vissa regler som man bör följa då man genomför en undersökning. Dessa regler 
finns till dels för att skydda respondenter från att delta i någonting de inte vill vara med 
om men också av rent juridiska skäl så som lagen angående lagrande av personuppgifter. 
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Vetenskapsrådet (2002) har gett ut en skrivelse angående de forskningsetiska principerna 
man bör beakta då man ska bedriva forskning inom samhällsvetenskaplig eller 
humanistisk forskning. Dessa fyra principer eller krav är följande: 
 
- Informationskravet, att man bör informera de berörda parterna om studiens syfte. 
- Samtyckeskravet, att ingen ska vara tvingad att vara med i undersökningen. Deltagandet 
måste ske av egen fri vilja. Deltagaren ska även vara fri att lämna undersökningen då den 
pågår. 
- Konfidentialitetskravet, ingen ska mot sin vilja eller mot sitt samtycke medverka med 
identifierbara uppgifter 
- Nyttjandekravet, den som bedriver forskningen får endast använda den informationen 
som samlas in i det syftet som tidigare klargjorts. 
 
När jag genomförde min undersökning för denna uppsats hade jag dessa krav med mig. I 
den e-post jag skickade ut till de förstelärare som ingick i min urvalsram informerade jag 
samtliga involverade om syftet med undersökningen och hur jag hade tänkt att använda 
den informationen som jag samlade in. Jag skrev även att det var helt frivilligt att delta. 
För min egen undersöknings del är det inte personerna i fråga som är viktiga utan det är de 
svar som de ger. Därför har jag även fast det inte handlar om känslig information medvetet 
valt att inte nämna dessa personer med namn. Det är heller inte för resultatets del viktigt 
att veta från vilken skola de kommer ifrån eller inom vilka ämnen de undervisar vilket kan 
vara ett steg i att identifiera dem. Därför har dessa uppgifter lämnats ute från min uppsats.  
 
4. Resultat 
 
Resultatet speglar en analys av vad praktiserande förstelärare tänker om sitt uppdrag och 
vad staten via förordningar och lagar anser att uppdraget bör gå ut på. De fyra 
kategorierna eller jämförelsepunkterna jag efter analysen valde att arbeta utifrån är 
professionella kvalifikationer, egenskaper, arbetsuppgifter och syfte. 
 
Resultatet visar punkt för punkt vad de praktiserade förstelärarna staten respektive anser 
om karriärtjänsten utifrån analysen av utvalda dokument och mitt frågeformulär. 
 
  4.1 Praktiserande förstelärare 
 
Detta resultat bygger på de frågeformulär som jag skickade ut. För att inte göra skillnad på 
lärare efter kön, ålder, praktiserande år eller liknande har jag valt att benämna lärarna 
efter siffrorna 1-11 efter de svar jag fått tillbaka. 
 
     
    4.1.1 Professionella kvalifikationer 
 
De flesta tillfrågade lärarna ansåg även de liksom statens lagar och förordningar att en 
förstelärare bör vara ämnesskickliga, behöriga och arbetat en längre tid. De var dock 
oeniga om hur lång tid som bör vara gällande. Jag fick svar som "Många år inom yrket" 
(Lärare 1) till "Jag anser att man bör ha arbetat minst 10 år som lärare, för att man då ska 
ha haft möjlighet att följa grupper/ klasser en längre tid samt även haft möjlighet att 
jämföra grupper" (Lärare 4). "…bra på att bygga relationer och skapa förtroende" (Lärare 
1). 
 
En av de kvalifikationerna som flera lärare framhöll var att man skulle ha en förmåga att 
nå fram till eleverna för att skapa en bra relation till dem:  
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Det är arbetet i klassrummet med eleverna som är det viktigaste. En god pedagog har en bra      
ämneskunskap, goda relationer till sina elever, en förmåga att fånga elevernas intresse samtidigt som 
hen jobbar för att öka elevernas utveckling och måluppfyllelse och förstås försöker utveckla sin egen 
undervisning (Lärare 9).  

 
 

Mindre frekventa svar var att vara kunnig inom specialpedagogik, ett deltagande i 
skolutvecklingsfrågor och problemlösare. 
"...samt ett intresse att vara delaktig i skolutveckling på olika plan" (Lärare 5). 
 
    4.1.2 Egenskaper 
 
När det kommer till personliga egenskaper som förstelärare bör ha, fick jag en stor 
spridning på mina svar. Flera framhöll som viktigaste egenskap en bra och positiv attityd, 
både mot eleverna och sitt yrke. "Jag anser att man kommer långt med en positiv attityd. 
Det ska vara roligt att gå till jobbet och möta eleverna" (Lärare 8). Konsten att samarbeta 
var också en egenskap som fler lärare höll som viktig. Samarbetet var i olika 
konstellationer, mellan lärare, lärare och elever men även lärare och föräldrar. "Speciella 
egenskaper är väl att vara drivande och engagerad i det du gör, på alla plan, alltifrån mötet 
med elev, föräldrar och kollegor till det som sker i klassrummet och i skolans utveckling" 
(Lärare 9). 
 
4.1.3 Arbetsuppgifter 
 
Fyra av de tio svarande förstelärarna fastslår att de inte fått några nya arbetsuppgifter efter 
reformen genomförts. "Jag har inte fått några särskilda arbetsuppgifter, då vi ännu inte 
har fått några tydliga direktiv från den egna skolan vad som förväntas av oss" (Lärare 9). 
Andra svar som var frekventa bland de praktiserande förstelärarna var att de numera 
hjälpte rektorn med dennes arbete i större utsträckning "Jag jobbar närmare rektor och 
bistår i rektorsarbetet i större utsträckning idag" (Lärare 7). Andra svarade för att hålla i 
möten med andra lärare från andra skolor samt var ansvariga för öppet hus. 
"Samtalsledare på alla möten där det behövs, planera ämnesträffar, öppet hus mm" 
(Lärare 1). De svarande var splittrade mellan att tycka att de inte hade andra 
arbetsuppgifter än tidigare och de som ansåg att de hade fått mer ansvar sedan reformen 
genomfördes. "Jag har inte fått några nya arbetsuppgifter sedan jag blev förstelärare. Jag 
fortsätter som jag alltid gjort" (Lärare 8). "Det har inte bara blivit mer pengar i plånboken 
sedan jag blev förstelärare. Jag tycker att jag tar mer ansvar nu och att skolledningen har 
gett mig mer ansvar" (Lärare 11). 
 
 
     
4.1.4 Syfte 
 
De praktiserande förstelärarna svarade att de var införstådda med statens syfte med denna 
reform men de hade även en egen syn på saken. Sju av tio tillfrågade svarade att en del av 
syftet med denna reform var att höja lönen för lärare. Ett annat syfte det såg med reformen 
var att lärare ska kunna göra en karriär inom yrket utan att släppa undervisningen. Denna 
valmöjlighet har inte funnits tidigare. Två av de tillfrågade lärarna skrev: "Den behövs för 
att ge lärare som vill vara duktiga på sitt jobb möjlighet att utvecklas och få kred för det. 
Annars finns bara rektor som karriärmöjlighet och då får man inte jobba med 
undervisningen" (Lärare 1). Och "Idag är det svårt för lärare att göra någon form av karriär 
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samt höja lönen. Trots olika resultat och insatser ger det ingen större skillnad i lönen!" 
(Lärare 7). 
 
     
4.1.5 Övrigt 
 
Synpunkter som är värda att nämna men som inte passade in i de fastslagna kategorierna 
var att många ansåg att denna reform hade gått för fort. De har inte fått information om 
hur deras arbetssituation skulle se ut efter reformen och många märker ingen skillnad 
sedan innan när det kommer till arbetsuppgifterna. Det fanns en önskan om fler direktiv 
från staten eller skolledningen. "Många som sökte denna befattning såg nog sin möjlighet 
till ett lönelyft men om/vad det egentligen skulle innebära rent arbetsmässigt visste man 
inte så säkert" (Lärare 5). Alla utom en lärare var överens om att reformen var en bra sak. 
Den siste tyckte att det var bra på grund utav löneökningen men såg inget annat syfte med 
reformen. "Vad jag förstår ska syftet med denna reform vara att öka attraktionskraften och 
professionaliteten inom läraryrket. Jag kan inte se hur det ska göra det? ... Det enda 
positiva med denna reform för min egen del har varit löneökningen" (Lärare 2).  
   
4.2 Statliga dokument 
 
Detta resultat bygger på en analys av statliga dokument. Jag har för enkelhetens skull valt 
att benämna skollagen som skollagen, förordning SFS 2013:70 som 
stadsbidragsförordningen och Promemoria U2012/4904/S som promemorian. 
 
4.2.1 Professionella kvalifikationer 
 
Det skollagen nämner som särskilda kvalifikationer för de lärare som vill ta detta 
karriärsteg är att de bör vara särskilt yrkesskickliga. Det är överlag det enda som nämns i 
lagen angående förstalärare utöver det faktum att huvudmännen är skyldiga att inrätta 
detta karriärsteg: 

 
 
 §22 Varje huvudman ska sträva efter att för undervisningen anställa lärare och förskollärare som har 
forskarutbildning. Huvudmännen ska också sträva efter att inrätta karriärsteg för särskilt 
yrkesskickliga lärare. Regeringen meddelar föreskrifter om statsbidrag till huvudmän i syfte att 
stimulera att dessa inrättar karriärstegen förstelärare och lektor (skollag 2010:800:9). 

 
Enligt Promemorian bör de lärare som utses till förstelärare vara särskilt yrkesskickliga. 
De ska vara behörigt utbildade och arbetat inom skolan i minst fyra år med bra meriter. De 
ska även ha förmågan att kunna lyfta elevers studieresultat: 
 

En särskilt yrkesskicklig lärare (förstelärare) bör ha följande kvalifikationer. 
Läraren bör 
- ha en behörighetsgivande examen (när bestämmelserna om legitimation träder i kraft den 1 
december 2013 bör läraren vara legitimerad), 
- genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom 
ramen för en eller flera anställningar som lärare i skolväsendet, 
- ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att 
utveckla undervisningen, och 
- även i övrigt bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till 
undervisningen (Förordning U2012/4904/S:26). 
 

 
En förutsättning för att kunna bedöma en lärares skicklighet är att han eller hon har varit 
yrkesverksam som lärare i ett antal år. Här görs bedömningen att en period om minst fyra 
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år utgör en tillräckligt lång tidsperiod för att lärarens skicklighet ska kunna bedömas. 
Läraren bör även ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och 
ett starkt intresse för undervisningen samt i övrigt bedömts som särskilt kvalificerad för 
undervisning och uppgifter som hör till undervisningen (Förordning U2012/4904/S:27). 

 

 
Stadsbidragsförordningen framhåller samma kvalifikationer som promemorian med ett 
tillägg. Detta tillägg är att lärare med forskarutbildning ska premieras ytterligare (SFS 
2013:70). 
 
 
4.2.2 Egenskaper 
 
Av de dokument jag valde att studera var det enbart promemorian som nämnde vilka 
egenskaper som krävs för en förstelärare. De egenskaper en särskilt yrkesskicklig lärare 
bör ha framkom genom intervjuer med lärare elever och rektorer inom den svenska skolan. 
Eleverna framhöll egenskaper som rättvis, bra på att kommunicera, socialt kompetent och 
lyfte fram lärare som bedrev sin undervisning med hjälp av flera olika metoder. De borde 
även vara skickliga på att individualisera undervisningen.  
 
Eleverna framhöll att den särskilt yrkesskickliga läraren är skicklig i att lära ut, tydlig i 
kommunikationen med elever och socialt kompetent. Vidare engagerar läraren eleverna 
och tillämpar många olika metoder och varierande arbetssätt. Det var också viktigt för 
eleverna att läraren är rättvis och behandlar alla elever lika. Eleverna ansåg också att det är 
viktigt att läraren har förmåga att se alla elever och möta elevers olika behov (Förordning 
U2012/4904/S:23). 
 
Lärare och skolledningen tyckte bland annat att det även var önskvärt att läraren hade en 
självinsikt att kunna utvärdera sina prestationer. "Läraren ska också kunna reflektera över 
sin egen praktik" (Förordning U2012/4904/S:23). Utöver detta tyckte de att förstelärare 
borde arbeta för skolutveckling och vara en ledare. Förmågan att handleda och 
kommunicera framhölls som speciellt viktiga. 

 
  
Den särskilt yrkesskicklige läraren framställdes också som en nyckelperson i skolans 
utvecklingsarbete. Vikten av att läraren ska kunna motivera och inspirera andra lärare 
framhölls...Ledaregenskaper lyftes också fram som viktiga. Den särskilt yrkesskicklige läraren ansågs 
vara någon som är skicklig i att stödja och handleda andra lärare och i att kommunicera med andra 
lärare, annan personal samt med elever och föräldrar (Förordning U2012/4904/S:23-24).  

 
 

4.2.3 Arbetsuppgifter 
 
Stadsbidragsförordningen och förordning u22012/4904/S slår båda fast att 
undervisningen bör vara fokus för förstelärarnas arbetsuppgifter. Utöver undervisningen 
nämner Förordning u22012/4904/S också att nya arbetsuppgifter för den som är utsedd 
till förstelärare bör vara att vara mentor åt andra lärare, arbeta med skolutvecklingsfrågor 
och stötta andra lärare i sin yrkesutövning. 

 
 
Särskilt yrkesskickliga lärare som uppnår det mer praktiknära karriärsteget bör självfallet inte lämna 
undervisningen. Det är i stället centralt att försteläraren i allt väsentligt fortsätter att arbeta med 
undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. (Förordning U2012/4904/S:28). 
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En viktig uppgift för försteläraren kan också vara att få en roll som coach för andra lärare i syfte att 
utveckla undervisningen och förbättra elevernas resultat. Ett exempel kan vara 
matematikhandledare som har till uppgift att bistå andra lärare och utveckla matematikämnet 
(Förordning U2012/4904/S:28).  

 
 

I de intervjuer som genomförts framgick det även att lärarna önskade tydliga direktiv från 
skolledningen vad deras nya arbetsuppgifter skulle vara när de ansökte om detta 
karriärsteg. "Flera av de intervjuade, särskilt lärarna, pekade på vikten av att lärarens 
uppdrag är tydligt definierat, vilket av flera ansågs viktigt i ett legitimitetsskapande syfte" 
(Förordning U2012/4904/S:25). 
 
4.2.4 Syfte 
 
Promemorian var det enda dokument som nämnde någonting med syftet för denna 
reform. Syftet med reformen ska vara att öka professionalismen inom yrket och premiera 
goda lärare. Detta ska medföra att göra yrket mer attraktivt och på sikt säkra en god 
kvalitet på undervisningen. Detta ska enligt förordningen leda till bättre skolresultat. 

 
 
Syftet med ett mer praktiknära karriärsteg är att läraryrket ska bli attraktivare så att eleverna ska få 
en förbättrad undervisning och därmed ökade förutsättningar att nå de nationella målen och goda 
resultat. Även tidigare studier pekar på att system som innehåller möjligheter till professionell 
utveckling och karriärvägar för lärare är mycket viktigt för att lärarna ska vara effektiva och 
framgångsrika (se avsnitt 4). En lämplig benämning på en särskilt yrkesskicklig lärare kan vara 
förstelärare (Förordning U2012/4904/S:28). 

   
 

  4.3 Sammanfattning 
 
Tabell 1. 

 Skollagen Stadsbidrags- 
förordningen 

Förordning  
U22012/4904/S 

Frågeformulär 

Kvalifikationer Särskilt 
yrkesskickliga 

Särskilt 
yrkesskickliga 
Behöriga 
Fyra års arbete 
Förmåga att 
lyfta skolresultat 
Forskarutbildnin
g premieras 

Särskilt 
yrkesskickliga 
Behöriga 
Fyra års arbete 
Förmåga att 
lyfta skolresultat 

Särskilt 
yrkesskickliga 
Behöriga 
Många års 
arbete 
Förmåga att nå 
fram till elever 
Specialped. 
Kunnande 

Egenskaper   Ämnesdidaktisk
a kunskaper 
Vilja att testa 
nya metoder 
Utvärdera 
Underrättad om 
aktuell forskning 
Rättvis 
Social 
kompetens 

Positiv attityd 
Förmåga att 
samarbeta 
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Utveckla en 
professionalism 
Tydlig 
Stöttande 
Bidragande till 
skolutveckling 

Arbetsuppgifter  Undervisning Undervisning 
Mentorskap 
Skolutvecklings-
frågor 
Stötta andra 
lärare 

Inga nya 
arbetsuppgifter 
Hjälpa rektorn 
Hålla i 
nätverksträffar 

Syfte   Öka professio-
nalismen 
Premiera bra 
lärare 
Göra yrket mer 
attraktivt 
God kvalitet på 
undervisningen 
Större 
måluppfyllelse 

Höja lönen 
Göra karriär 
utan att lämna 
undervisningen 
Öka professio-
nalismen 

En sammanställning av resultatet i tabellform. Datan är hämtad från Skollagen SFS 2010:800, SFS 2013:70, 
Promemoria U2012/4904/S samt ett frågeformulär som skickats ut till praktiserande förstelärare 

 
5. Analys och diskussion 
 
5.1 Metoddiskussion 
 
För att analysera de statliga dokument och de svar jag fick tillbaka använde jag mig av en 
innehållsanalys. En innehållsanalys går ut på att man studerar dokument i detalj för att 
hitta mönster och samband. Man försöker att tolka helheten i vad som sägs. Jag tycker att 
metoden fungerade bra för mig. Jag började med att analysera svaren från 
frågeformulären och fann att svaren var grupperade och i överskådliga stycken så det var 
tacksamt att försöka tolka och koda dessa stycken. När de kom till de statliga dokumenten 
var de längre, sammansatta och mer komplexa men då hade jag redan en aning om vad jag 
letade efter. Svårigheterna kom istället vid mitt urval och mitt försök att få en hög 
svarsfrekvens på mitt frågeformulär. Det finns inget register med kontaktuppgifter till dem 
som är förstelärare så jag fick kontakta ledningen för varje kommunal högstadieskola och 
fråga dem efter dessa uppgifter. Sedan skickade jag ut frågeformuläret under en stressfull 
tid för lärare. Jag fick två svar tillbaka där jag blev ombedd att komma tillbaka i mitten av 
december för att de var fullt upptagna med att sätta betyg. Det krävdes också att jag 
skickade ut ett påminnelsemail för att få tillbaka så många svar att min studie skulle säga 
något. 
 
Om jag skulle ja gjort denna studie igen hade jag valt att genomföra intervjuer istället för 
frågeformulär. På så vis kunde jag få ut mer av varje respondent och jag behövde då färre 
respondenter för att få studien betydelsefull. Det är också svårare att backa ur en avtalad 
intervju än en epost med en förfrågan om att delta i en undersökning. 
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5.2 Resultatanalys  
 
5.2.1 Förstelärarnas uppfattning om karriärtjänsten 
 
Förstelärarnas uppfattning om denna nya reform är blandad. Några anser att de har fått 
mer ansvar och ser möjligheten att utvecklas med inom nya arbetsområden medan andra 
anser att det inte är någon skillnad från innan. 
 
Förstelärarna var eniga om att för att kunna söka karriärtjänsten inom yrket bör man ha 
varit verksam inom det en längre tid. Man ska inte kunna gå direkt från lärarhögskolan till 
förstelärare. I likhet med Ailis (1999) argument om att man bör kunna visa på en 
måluppfyllelse inom yrket för att kunna höja dess status kom ett argument fram från en av 
de tillfrågade förstelärarna om att man bör ha arbetat inom yrket en längre tid så att man 
har haft möjligheten att följa elevgrupper över tid så man vet hur de utvecklas och hur de 
fungerar (Lärare 4). Aili (1999) lyfter också fram att inom läraryrket kan detta vara 
problematiskt eftersom lärarnas mål inte är fasta utan förändras i takt med att samhället 
och dess krav förändras.  
 
Någonting som fler lärare var överens om var att det var viktigt med en bred 
ämneskunskap. I det nya samhället som bland andra Brante (2005) och Aili (1999) 
beskriver är kunskap en viktig handelsvara. Yrken som hanterar service, information och 
kunskap har vuxit fram och fått högre status än produktionsyrken och läraryrket är ett 
utav dem. För att kunna utföra sitt yrke professionellt behöver man alltså vara kunnig 
inom sitt yrke vilket denna nya karriärtjänst enligt förstelärarna bör spegla. Enligt 
Lundström (2007) har kommunaliseringen av skolan gjort att ansvaret för lärare och deras 
yrkesutövning har delegerats ner i leden. Det har enligt honom lett till att 
kompetensutvecklingen inom yrket har tagit skada och man tänker mindre långsiktigt och 
fokuserar mer på vad han kallar här och nu-frågor. Lärarens kunskapsbyggnad är enligt 
de tillfrågade förstelärarna en viktig fråga och kan tas till vara genom denna reform. 
 
Utifrån den undersökning som genomfördes av Nilsson och Feldt (2013) ville 
huvudmännen med denna reform att förstelärarnas nya arbetsuppgifter skulle innebära att 
förstelärarna skulle vara som ett bollplank för rektorerna och att de skulle skapa 
mötesplatser för pedagogiska diskussioner. De praktiserande förstelärarna som deltog i 
min undersökning kan bifalla att så delvis har blivit fallet. De har svarat att de har varit 
samtalsledare för vissa möten (Lärare 1), och att de bistår med rektorsarbetet (Lärare 7) 
Det var även lärare som svarade att de inte har fått några nya arbetsuppgifter, att de 
istället bara fortsätter som de alltid har gjort (Lärare 8 och 11). Denna spridning finner jag 
intressant. I Lundströms (2007) studie om liknande reformer inom skolvärlden 
framkommer det att dessa har lett till att ansvaret har delegerats nedåt, i vissa fall till 
enskilda arbetslag, men det är tydligt att praktikerna på fältet anser det önskvärt att 
huvudmännen med denna nya reform klart måste utdela nya ansvarsområden och 
arbetsuppgifter till de lärare som de utser till förstelärare. Denna reform ska inte bara 
innebära en löneökning utan har från statens sida ett syfte vilket det är huvudmännens 
ansvar att se att det efterlevs. Om dessa lärare får konkreta nya arbetsuppgifter och 
ansvarsområden utöver de som de har i dagsläget skulle man tydligare se en skillnad 
mellan en vanlig lärare och en förstelärare och därmed skulle karriärtjänsten då bli mer 
attraktiv och fylla en funktion. Svårigheten är att balansera dessa nya ansvarsområden 
tidsmässigt med en lärares ordinarie arbetsuppgifter. En lärares tid är pressad nog som 
den är. 
 
Holmquist och Wirstedts (2013) studie i en högstadieskola visade i likhet med denna 
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studie att det i vissa skolor saknas direktiv från skolledningen om vad den nya 
karriärtjänsten går ut på och att processen har gått fort. Detta påstående får även stöd av 
Fransson (2012) som skriver att man inte ännu vet vilken effekt reformerna som kom 
innan införandet av karriärtjänsten har på läraryrket och dess status. Det är ännu för tidigt 
att säga någonting. Lärare 11 skrev att denne har fått mer ansvar av skolans ledning, vilket 
ändå tyder på att vissa av kommunens skolor har tagit denna reform på allvar och är ett 
steg mot att professionalisera yrket. Enligt bland andra Stenlås (2011) är en utökad 
självständighet och ansvarstagande ett steg mot professionalisering. Det faktum att några 
av de tillfrågade förstelärarna anser att de har fått mer ansvar och arbetar mer i kapacitet 
av en ledare (Lärare 7, 11 och 1) är belägg för att hela skolsystemet har utvecklats till att 
styras mer som ett företag där ansvaret delas på en lägre nivå än tidigare (Deem och 
Brehony 2007). En av de saker som talar emot detta är det faktum att det från vissa håll 
saknas direktiv och inga motprestationer har ännu krävts av staten för detta. (Deem 2008) 
Det är ingen som kontrollerar hur de som arbetar som förstelärare utför sitt uppdrag och 
på vissa håll har det inte ännu tillkommit några nya ansvarsområden eller arbetsuppgifter 
(Lärare 8). 
 
Ett av de klaraste syften min studie fick fram var att förstelärarna ansåg att denna reform 
var till för att höja yrkets status och öka professionaliteten. Enligt Brante (2005) innebär 
en professionalisering inte bara att höja statusen för några få lärare per skola, vilket denna 
reform medför, utan man måste höja statusen för hela yrkeskåren. Yrken med hög lön som 
vilar på en vetenskaplig grund medför, enligt Brante (2005), per automatik en högre 
status, men denna reform kommer enligt bland andra lärare 2 inte höja statusen för alla. 
Lärare 2 skriver: 

 
Vad jag förstår ska syftet med denna reform vara att öka attraktionskraften och professionaliteten 
inom läraryrket. Jag kan inte se hur det ska göra det?...Det enda positiva med denna reform för min 
egen del har varit löneökningen (Lärare 2).  
 

 
Det faktum att lärarna själva inte kan se hur det kommer att höja statusen eller öka 
professionaliteten är ett problem. Lärare 5 var inne på samma spår och skrev att många 
sökte denna tjänst på grund av den ökade inkomsten men visste inte i övrigt vad den gick 
ut på. 
 

Ett av de syften som de tillfrågade förstelärarna såg med denna reform var att kunna göra 
karriär utan att lämna undervisningen. Inom andra yrken kan man utbilda sig till en högre 
rang, men inom läraryrket börjar alla behöriga lärare på samma ställe. Alla behöriga lärare 
börjar som just lärare och har tidigare inte haft möjligheten att bli någonting annat än 
lärare om de vill fortsätta bedriva undervisning. Med denna reform finns den möjligheten.  
 
5.2.2 Jämförelse mellan statens direktiv och förstelärarnas uppfattning om 
karriärtjänsten 
 
Av de dokument jag valde att studera var det förordning U2012/4904/S:28, eller 
promemorian, som gav mig mest information. Skollagen som reglerar skolors arbete 
nämnde bara att det utav huvudmännen ska erbjudas en karriärtjänst till särskilt 
yrkesskickliga lärare och att det går att söka stadsbidrag för detta. I övrigt ger det inget 
mer information om reformen.  
 
Svaren jag fick från förstelärarna och analysen av de statliga dokumenten gav mig liknande 
svar på några punkter och annorlunda svar på andra. Förstelärarna hade strängare krav på 
sig när det kommer till de professionella kvalifikationerna medan de statliga dokumenten 
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hade mer att säga angående de önskvärda personliga egenskaperna de ansåg att 
förstelärare bör ha. 
 
Varken skollagen eller stadsbidragsförordningen tar upp någonting angående syftet med 
denna reform. Promemorian däremot har mycket att säga. Enligt denna ska syftet vara att 
öka professionaliteten, premiera bra lärare, göra yrket mer attraktivt så att fler söker sig till 
yrket, öka måluppfyllelsen och säkra att undervisningen håller en bra kvalitet. I likhet med 
promemorian anser de tillfrågade förstelärarna också att syftet med denna reform är att 
öka professionaliteten. I övrigt ser de detta som en chans att kunna göra en karriär utan att 
få lämna undervisningen men det största syftet var att höja sin lön. Både staten och lärarna 
är överens om att denna reform är till för att höja professionaliteten inom yrket. Men det 
framkommer inte hur de anser att det gör det. Enligt Aili (1999) måste man visa på en 
kontinuerlig måluppfyllelse över tid för att kunna höja yrkets status som ett led i att 
professionalisera yrket. Detta kan vara ett steg i den riktningen. I övrigt skriver Breslin 
(2002) att för att en yrkesgrupp ska kunna professionaliseras behöver man höja statusen 
för hela yrkesgruppen, inte bara för de fåtal vilket denna karriärtjänst vänder sig till.  
 
I promemorian framkommer det att man vill säkerställa en god kvalitet på undervisningen 
och detta sammanfaller med vilka kvalifikationer staten via detta dokument och 
förstelärarna själva anser att de bör ha. De önskvärda kvalifikationerna förstelärarna vill 
framhålla som är gemensamma med statens önskemål är att man bör vara särskilt 
yrkesskicklig, behörig, man ska ha flera år inom yrket och ha en förmåga att lyfta 
skolresultaten. I övrigt nämner stadsbidragsförordningen att forskarutbildning bör 
premieras ytterligare och förstelärarna anser att man bör ha kunskap inom 
specialpedagogik. 
 
Stenlås (2011) skriver att när decentraliseringen genomfördes inom den svenska skolan 
lades en stor del av ansvaret inom läraryrket på just lärarna. Det faktum att lärarna ställer 
höga krav på sig själva och sin yrkesgrupp är ett bevis på detta. Lärarna är själva villiga att 
ta ansvar för att yrkesgruppen håller en hög kvalitet och vill ställa höga krav på dem som 
vill göra karriär inom yrket. Detta visar på en vilja att utveckla yrket. 
 
Frågan angående vilka personliga egenskaper som var önskvärda för att bli utsedd till 
förstelärare var det bara promemorian och förstelärarna själva som gav svar på. 
Förstelärarna skrev att de ansåg att lärarna borde ha en positiv attityd och en förmåga att 
samarbeta. Promemorian gav mer information om hur en särskilt yrkesskicklig lärare bör 
vara rent personligt för att kunna nå denna status. Staten, genom denna promemoria, hade 
mer att säga om hur de anser att förstelärare bör vara rent personligt än vilka krav eller 
professionella kvalifikationer de anser att de bör ha. Om man vill höja hela läraryrkets 
status behöver man, enligt Brante (2005), inte bara vara skicklig på att utöva sitt arbete 
utan man behöver även ha förtroende av samhället. Genom att få fram lärare, inte bara 
förstelärare, som har de egenskaper och kvalifikationer som promemorian förespråkar, 
kan detta realiseras. 
 
Arbetsuppgifterna som staten via dessa dokument anser att förstelärare bör ha är främst 
undervisning. Sen ska det komma till andra uppgifter så som mentorskap och att arbeta 
mer med skolutvecklingsfrågor. Detta stämmer till stor del överens med de tillfrågade 
förstelärarnas uppfattning om vad deras nya arbetsuppgifter går ut på. Några anser ändå 
att det inte är någon skillnad och att de inte har fått några nya arbetsuppgifter. Om det ska 
kunna leda till en förändring, eller en professionalisering av läraryrket måste denna nya 
karriärtjänst betyda något mer än en lönehöjning. Det står ingenting i skollagen om vad 
som förväntas av dessa förstelärare, inte heller i den stadsbidragsförordning vilken 
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reglerar vilka förstelärare man kan söka bidrag för. Lilja (2009) skriver att de reformer 
som gjorts inom skolan har varit en följd av att samhället har utvecklats och ställer andra 
krav på skolan och värderar kunskap på ett annorlunda sätt än tidigare. Skolan och dess 
produkter de utbildade eleverna, ska kunna konkurrera på världsmarknaden och så även 
lärare. Om inte förstelärarna får andra arbetsuppgifter än tidigare kommer inte yrket eller 
skolan att utvecklas och Sveriges skola kommer inte kunna mäta sig med resten av 
världens skolor.  
 
Vad gäller begreppet new managerialism och det faktum att vissa forskare anser att skolan 
mer och mer börjar efterlikna och styras som ett företag, fick min studie blandade resultat. 
På den ena sidan stämmer de svar jag fick angående syfte ett svar som tyder på det. 
Förstelärarna och de statliga dokumenten önskade med denna reform att lärarnas 
professionalism och status skulle öka, vilket stämmer överens med Liljas (2009) och 
Hatties (2009) syn på begreppet. Det är också ett sätt att utöva kontroll över lärarna och 
yrkeskåren, så som Fitzsimons (1999) anser, genom att erbjuda de allra bästa en morot för 
att fortsätta arbeta mot en ökad måluppfyllelse. På andra sidan har vi Fransson (2012), 
som då denna studie skrevs, ansåg att man ännu inte hade sett den fulla effekten av de 
statliga reformerna som infördes före denna reform. Det faktum att vissa förstelärare inte 
anser att deras vardag har ändras nämnvärt är också något som talar emot denna 
utveckling. 
 
5.3 Diskussion 
 
Det är varje kommunal skolas mål att bedriva en verksamhet som gör att så många elever 
som möjligt lämnar den med godkända betyg. För att göra detta krävs bra lärare. Statens 
syfte med denna reform var bland annat att höja statusen för lärare så att fler bra lärare 
söker sig till utbildningen och stannar kvar inom yrket. Det går att se detta som ett bra 
första steg men inte tillräckligt. Folk söker sig troligtvis inte till en lärarutbildning för att 
bli förstelärare i första hand, utan de söker sig till utbildningen för att bli lärare. Min studie 
visade att de praktiserande förstelärarnas uppfattning om denna nya karriärtjänst var 
delad mellan dem som tyckte att det var ett bra initiativ och dem som var missnöjda. 
Grunden till missnöjet låg i att det saknades direktiv och en tydlig målsättning med vad en 
förstelärare ska göra utöver att bedriva vanlig undervisning. För att denna reform ska ge 
någonting i slutändan behövs det enligt min mening ett klart syfte som alla förstår och 
arbetar mot. Det framkom i min studie att så inte är fallet i dagsläget. 
 
Att göra karriär likställer jag med att en arbetsgivare ser att en arbetare har gjort ett bra 
jobb och beslutar sig för att belöna denne. Denna belöning kommer med utmärkelser så 
som högre lön och en ny titel vilket leder till en statusökning men samtidigt ett större 
ansvarsområde och nya utmanande arbetsuppgifter. Ett av syftena med att befordra en 
medlem ur arbetsstyrkan är att förbättra företaget och utveckla det. Gör man ett bra jobb 
ska det kunna märkas både för företaget och för individen. Förstelärare passar in inom 
dessa ramar till viss del. Man får som förstelärare en ny titel och en högre lön men 
eftersom det är en relativt ny reform så har det inte inneburit en synbar statusökning inom 
yrket. Det finns även bara ett steg att ta. Från att vara en helt vanlig lärare till att vara en 
förstelärare. När man väl fått den utmärkelsen finns det inga fler kliv att ta så jag anser att 
det finns en risk att det i slutändan inte kommer att leda någonstans. Jag kan inte se några 
fler utvecklingsmöjligheter. Kanske skulle man kunna införa fler steg eller grader av 
förstelärare för att utveckla fler steg. Samtidigt kan man också föra en diskussion om hur 
nyttigt det är att skilja på lärare och förstelärare. När man börjar skilja på arbetare och 
premiera vissa över andra utan att, som min studie visade, ha tydliga kriterier och mål som 
alla arbetar mot kan det skapas osämja inom lärarkåren. Därför anser jag att det är viktigt 
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att alla som arbetar inom skolan vet om vilka kriterier det är som gäller och vilka nya 
arbetsområden och arbetsuppgifter som tillkommer med tjänsten.  
 
 
Enligt många forskare är skolans sätt att styras på väg att ändras för att efterlikna ett 
företags styrelsesätt. Det har många namn, new managerialism eller new public 
management är vanliga benämningar på detta fenomen. Det finns belägg för att den nya 
karriärtjänsten är ett steg mot en sådan riktning. Inom företag belönas ofta goda arbetare 
med mer pengar, större ansvar och högre status. Där är de lika. Det som skiljer denna 
reform från en befordran på ett företag är att det bara i dagsläget finns ett kliv att ta och att 
det inte är klarlagt vilka nya arbetsområden som förstelärare får ta del av. Min studie visar 
att det skiljer sig från skola till skola men även mellan lärare inom en skola. Att olika 
skolor har olika behov och fördelar ansvaret olika ser jag inte som ett hinder utan en 
tillgång. Men att det kan skilja sig mellan lärare på samma skola ser jag som ett problem 
då det bara finns ett karriärkliv att ta. Förstelärarna får då olika arbetsuppgifter och 
ansvarsområden, alltså olika arbetsbelastning, men samma titel och lönehöjning. 
 
 
En stor skillnad mellan rena företag och skolan är ekonomin och pengar. En av 
förutsättningarna för att driva ett företag är att det går runt rent ekonomiskt. Inkomsterna 
ska överstiga utgifterna. Så har fallet blivit inom skolans värld med då friskolor kan gå med 
vinster och huvudmännen i sin tur tjäna stora pengar på att bedriva en skolverksamhet. 
Inom de kommunala skolorna finns det inte lika stort utrymme med pengar. Skolor får en 
peng av staten för att bedriva en verksamhet beroende på hur många elever som förväntas 
medverka i undervisningen. Den stora skillnaden mellan företag och skolor är att skolorna 
har en fast budget, finansierat av skattepengar, medan företag kan gå med vinst och 
återinvestera pengarna i företaget för att utveckla det. Medarbetarnas prestationer är då 
direkt avgörande för hur mycket pengar som företaget tjänar. I en skola spelar inte 
lärarnas prestationer en lika avgörande roll. Om det finns skickliga lärare på skolan som 
ger en hög måluppfyllelse kan skolan få ett bra rykte så att fler elever söker sig dit men bra 
skolor med bra lärare som presterar bra blir inte belönade på samma sätt som företag med 
duktiga medarbetare blir. En annan stor skillnad är graden av övervakning och kontrollen 
av staten. Företag har visserligen regelverk och lagar att följa men de blir inte övervakade 
och kontrollerade på samma sätt som en skola blir. Det är staten och det rådande politiska 
klimatet som avgör vilken roll skolan ska ha och vilka resurser den ska få. 
  
 
5.4 Slutsatser 
 
Många är nöjda med att de har fått en chans att göra karriär inom yrket utan att lämna 
undervisningen, men det krävs mer direktiv från staten och skolans ledning om vad denna 
tjänst går ut på. För många av de tillfrågade lärarna har det inte blivit någon skillnad och 
de vet inte säkert vad reformen går ut på. Det finns en önskan om klarare direktiv från 
skolledningens sida bland förstelärarna. Det framkommer även att det saknas klara tydliga 
direktiv från staten då skollagen är den lag som skolverksamheten har att rätta sig efter 
och i denna skrift står det endast skrivet att en karriärtjänst ska erbjudas lärare, inte vad 
den ska innebära rent praktiskt. 
 
5.5 Vidare forskning 
 
Då denna karriärtjänst är ny är det inte säkert hur den kommer att utvecklas med tiden. 
Därför skulle jag tycka det vore spännande att undersöka detta område på nytt inom ett 
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par år för att se hur det har utvecklats. Redan nu skulle man kunna undersöka reformen ur 
skolledningens perspektiv och se vilka direktiv de har gett eller kommer att ge till de nya 
förstelärarna då detta var något som saknades, vilket framkom i min undersökning. 
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