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Sammanfattning 

1.1 Syfte och frågeställningar: 

Syftet är att ta reda på hur rektorerna ser på den nya lärarlicensen och hur de tror att den kommer 

att påverka deras yrkesroll samt skolan som en institution. 

 

- Vilken är rektorernas inställning till lärarlegitimationen? 

- Vilka organisatoriska och ekonomiska förändringar för skolan anser rektorerna att 

lärarlegitimationen kommer bidra till? 

- Vad anser rektorerna att Lärarlegitimation kan ge för konsekvenser på elevernas 

utveckling? 

- Vad anser rektorerna att det finns för svårigheter och hinder med införandet av 

lärarlegitimation? 

 

1.2 Metod 

Vi har valt enkätundersökning som metod på grund av att vi vill undersöka hur det ser ut över 

hela landet och därför är en kvantitativ undersökning bäst lämpad. Vi har gjort ett strategiskt 

urval där vi använder oss av Skolverkets databas över skolor. Vi har tagit 16 skolor från varje 

län (21 län, 336 enkäter). Alla frågor utom en är så kallade strukturerade frågor med 

svarsalternativ så att vi får standardiserade svar. Svarsalternativen är uppdelade i skalor. När 

vi behandlat vår insamlade data har vi använt oss av SPSS. Alla svarsalternativ har varit 

uppdelade i skalor. 

 

1.3 Resultat och slutsats 

En stor majoritet av de tillfrågade rektorerna ansåg att lärarlegitimationen är något positivt, 

hela 90 procent ställde sig positiva. Det är framförallt skolor som består av låg/mellanstadiet 

som ställer sig positiva. Det som anses vara den största bidragande faktorn till att 

lärarlegitimationen ses som positiv är att de tror att elevernas resultat kommer att förbättras. I 

relation till det tror dock många att lärarlegitimationen kommer att ge en försämrad 

pedagogisk förmåga inom lärarkåren.  

 

Problem som många ser är själva reformen som måste genomföras samt den redan pressade 

ekonomin. Införandet kommer att innebära stora insatser för att få behörig personal på alla 

platser och det kommer att bli svårt rent organisatoriskt att få ihop fullständiga tjänster. Den 

redan pressade ekonomin ser många som ett hinder för att legitimationen ska kunna generera 

höjda löner.  

 

Ytterligare ett orosmoment som många rektorer känner är ovissheten kring hela reformen. 

Rektorerna vet inte riktigt vad reformen innebär och är inte tillräckligt insatta i problematiken. 
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3 Inledning 

3.1 introduktion 

 

Lärarförbundet har arbetat för införandet av lärarlegitimationen länge. År 2010 godkändes 

reformen i riksdagen. Nu har staten bestämt att den nya reformen ska träda i kraft år 2015 vilket 

innebär att endast lärare som innehar en lärarlegitimation har rätt att undervisa i skolan. Vi som 

framtida lärare berörs av denna reform då det är vår framtida yrkesroll det handlar om. Dock så 

känner vi att kunskapen om det inte är så bra bland oss studenter på GIH. Området är väldigt nytt 

i Sverige och därav tror vi att det är ett relativt obeforskat område. Det finns fortfarande många 

frågetecken kring lärarlegitimation och vad den har för innebörd för vår framtida arbetsplats. För 

lärare är det förhoppningsvis ett bra sätt att styrka yrkesrollen samt höja statusen. Frågan vi ställer 

oss är vilka konsekvenser det kommer få för rektorerna och för skolorna. Avsikten är att 

undersöka hur lärarlegitimationen kommer att påverka skolan som institution.  

 

3.2 Bakgrund  

De grundregler som finns för att kunna ansöka om legitimation är att man har en lärar- eller 

förskollärarexamen. Man ska dessutom ha arbetat som lärare alternativt förskollärare i minst 

ett läsår på heltid. För de lärare som tar ut sin examen 1 juli 2011 eller senare gäller det att de 

istället ska göra ett introduktionsår med en mentor, varpå rektorn alternativt förskolchefen 

skriver under ett lämplighetsintyg. (Skolverket 2011-11-02) 

 

Det kommer att finnas två typer av lärarlegitimation: förskollärarlegitimation och 

lärarlegitimation. Legitimationen kommer att ange vilken skolform, årskurs och ämnesområde 

som läraren är behörig att undervisa i. (Skolverket 2011-11-02) 

 

Ansökan bedöms utifrån de regler som gällde vid den tidpunkt läraren tog sin examen, detta 

trots att andra krav kanske gäller idag. Det finns tillsvidare vissa undantag gällande kravet på 

legitimation: lärare i modersmål, lärare i yrkesämnen, lärare i individuella kurser i 

kommunala vuxenutbildningar, lärare i fristående Waldorfskolor samt lärare som undervisar 

på engelska men inte språkundervisning. Dessa engelsklärare skall dock ha en utländsk 

lärarutbildning som motsvarar en svensk lärarexamen(Skolverket 2011-11-02). 
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Ett exempel är Göteborgs stad som har tagit fram ett förslag via utbildningsnämnden där de 

vill höja kompetensen hos personalen i skolan. De vill uppnå detta genom fyra steg:  

 Lärarexamen - med skärpta behörighetsregler – genom att ge lärarutbildningar en 

tydligare roll för att bedöma en lärarstudents förutsättningar för en framtida 

yrkeskarriär, vill man öka kvaliteten på den svenska lärarkåren.  

 Provår – ska på sikt utvecklas till en kvalitetshöjande tid, mer tid skall läggas på 

mentorstid 20 istället för 10 procent, där ska också lärarens lämplighet prövas.  

 Legitimation – Den kommer att bli beviljad till kvalificerade lärare eller 

gymnasielektorer.  

 Behörighetsregler - för olika lärargrupper. (Ohlsson 2008) 

 

3.3 Forskningsläge 

3.3.1 Rektorns yrkesroll 

Dipaola och Tschannen-Moran (2003) har gjort en studie som visar att rektorer som 

yrkesprofession har blivit en allt bredare befattning. Deras grundläggande uppgifter är att 

verka som chefer på skolan. De ska se till så att skolan är en säker miljö, hålla koll på 

ekonomin och se till så att eleverna sköter sig. Dock har högre krav på elevernas prestationer 

resulterat i att rektorernas ansvar ökar. De ska utveckla nya skolprogram, mer personal måste 

anställas och underhållas, utveckla nya policys, samt agera som stöd för alla program och alla 

aktiviteter. I många fall har resurserna som rektorerna behöver för att skapa ett bra ledarskap 

och stöd inte funnits tillgängliga. Studien visar att 95 procent av de rektorer som svarade på 

undersökning hade startat sin karriär som lärare och sedan tagit steget upp som rektor. I 

undersökningen rapporterade 86,5 procent att de upplevde att erfarenheten som lärare var en 

av de viktigaste erfarenheterna. I frågan om hur mycket de arbetade svarade 84 procent att de 

jobbade mer än 50 timmar per vecka samt att 12 procent rapporterade att de arbetade mer än 

60 timmar per vecka. (Dipaola 2003, s 50-51)  

 

3.3.2 Licensiering 

Den största fördelen med legitimation är, enligt en studie gjord på ledarskap i USA, att man 

får en höjd lägsta nivå på kvaliteten hos yrkesgruppen. Inom ledarskap är dock detta svårt att 
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mäta eftersom ledarskap är grundad på teknik och tillvägagångssätt. En ledare skall anpassa 

sig till olika situationer och det blir således svårt att mäta. (Hess. 2003, s 10f) 

 

Fyra antaganden ligger till grund för dagens syn på ledarlegitimation: det första är att man 

måste ha undervisat för att bli en bra ledare. Det andra är att det man lär sig i sin legitimations 

utbildning är så viktigt att det blir omöjligt att leda utan utbildningen. Det tredje är att 

legitimation ger en kvalitetskontroll och den sista är att legitimation gör att ledarskap inom 

skolvärlden blir mer ”professionell”. Enligt författarna finns det vissa brister i dessa fyra 

antaganden. I skolvärlden skulle till exempel detta innebära att rektorer som inte undervisat 

som lärare innan skulle vara dåliga rektorer. Det finns ingen forskning som påvisar att 

rektorer som tidigare varit lärare skulle vara bättre rektorer. (Hess. 2003, s 11f)  

 

3.3.3 Utbildade lärare 

Walsh presenterade en rapport via Abell Foundation i Baltimore som påvisade att det inte 

finns några bevis för att utbildade lärare skulle skapa bättre resultat hos eleverna än vad 

outbildade lärare gör. Resultatet i rapporten visade att man skulle ta bort den ämnesinriktade 

utbildningen och endast kräva en kandidatexamen. (Walsh 2001, s. 42) Denna rapport lade 

grunden till en rekommendation att man inte behövde anställa lärare som hade en lärarexamen 

i Baltimore. (Darling- Hammond 2001, s. 21)  

 

I Darling-Hammonds rapport visar hon bristerna i Walsh studies reliabilitet. Enligt henne 

bygger undersökningen på väldigt dåliga grunder. Endast en av de 44 källhänvisningarna som 

rapporten bygger på är en vetenskapligt granskad artikel. Enligt Darling-Hammond är 

tolkningen av den artikeln felaktig. (Darling- Hammond 2001, s. 21) 

 

Walsh (2001) diskuterar även forskning som påvisar sambandet mellan högre betyg och 

lärarutbildning. Hon försöker argumentera för att den forskningen saknar grund, är för 

gammal eller för smal och att det i större grad handlar om egenskaper och auktoritet, snarare 

än lärarens utbildningsnivå (Walsh 2001, s 53ff).  Enligt Darling-Hammond ignorerar hon 

tydliga bevis för att det finns samband mellan elevers resultat och lärarutbildning samt att hon 

inte presenterar några bevis för att just egenskaper och auktoritet ökar elevernas prestation. 

(Darling-Hammond. 2002, s.2ff)  
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Darling-Hammond presenterar även annan forskning som stärker hennes argument. En stor 

studie som gjordes i Kalifornien 1999 av Fetler undersökte sambanden mellan skolors 

testresultat i statens matematiska test samt lärarnas genomsnittliga erfarenhet och 

utbildningsnivå. Undersökningen gjordes på 795 högstadieskolor. De tog även hänsyn till 

confounders som skolor från utsatta områden samt hur stor procentuell del av varje skola som 

deltog. Denna forskningsrapport är citerad i Walshs rapport men aldrig diskuterad. (Darling-

Hammond 2002 s. 15) 

 

Darling- Hammond, Barry och Thoreson presenterade år 2001 en studie där de undersökte 

existerande forskning för att se om lärarlegitimation har någon effekt på elevernas prestation. 

Resultatet visade att de elever som undervisades av lärare med fyra års erfarenhet eller mer 

fick bättre resultat än de elever som undervisades av lärare med tre eller färre års erfarenhet. 

Erfarenhet och utbildningsnivå är enligt Darling-Hammonds forskningsresultat direkt 

kopplade till varandra. (Darling- Hammond L, Berry B, Thereon A 2001. S.19) 

 

Detta resultat stöder inte den undersökning som Goldhaber och Dominics(2000) genomfört 

där de får fram att lärare med en okonventionell utbildning skulle producera bättre resultat hos 

eleverna. De definierar det som en utbildning som inte innehåller någon 

ämneskunskapsutbildning utan endast en allmän lärarutbildning (Darling-Hammond 2001, s. 

65. Goldhaber 2000 s.138) 

 

Darling-Hammond, Barry och Thoreson presenterar i en studie, resultat som visar på en stark 

positiv effekt utav lärarlegitimation på elevernas prestation i matematik. I studien kan man se 

att de eleverna med legitimerade lärare presterar avsevärt bättre än de eleverna med icke 

legitimerade lärare, både i generell matematik samt algebra. (Darling- Hammond L, Berry B, 

Thereon A 2001. S.19) Elevers resultat i matematik påverkas av lärarnas utbildningsgrad. 

Resultaten på testerna ökar med 1,3 poäng vilket motsvarar cirka tio procent av 

standardavvikelsen, då man har en lärare med lärarlegitimation kontra lärare utan 

lärarlegitimation. Dessa resultat kan även kopplas till vetenskapliga ämnen, resultaten är dock 

inte lika signifikanta som i matematiken. (Goldhaber 2000 s, 139) 
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3.4 Sammanfattning av forskningsläge 

Forskningen antyder att elever som har en lärare med en lärarutbildning presterar bättre 

resultat än elever som inte har. Det licensiering kan medföra i detta sammanhang är 

framförallt en höjd lägstanivå inom yrkeskåren. 

 

Rektorer anser själva att de är väldigt upptagna samt att pressen ökar i form av ökande 

arbetsuppgifter. Skolan har även en ytterst pressad budget och det är därför svårt för 

rektorerna att få det stöd de behöver. Majoriteten av rektorerna har enligt undersökningar 

startat sin yrkeskarriär som lärare i skolan. Detta behöver inte nödvändigtvist betyda att det är 

det bästa sättet att bli en kompetent rektor. Att man inte har undervisat som lärare behöver 

inte nödvändigtvis betyda att man är en dålig rektor.  

 

Reformen innefattar många positiva konsekvenser för både lärare och studenter. Frågan är hur 

rektorer ska klara av ytterligare arbetsuppgifter som reformen medför? 
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4 Syfte och frågeställningar 

4.1 Syfte: 

Syftet är att ta reda på hur rektorerna ser på den nya lärarlicensen och hur de tror att den kommer 

att påverka deras yrkesroll samt skolan som institution. 

 

4.2 Frågeställningar:  

- Vilken är rektorernas inställning till lärarlegitimationen? 

 

- Vilka organisatoriska och ekonomiska förändringar för skolan anser rektorerna att 

lärarlegitimationen kommer bidra till? 

 

- Vad anser rektorerna att Lärarlegitimation kan ge för konsekvenser på elevernas 

utveckling? 

 

- Vad anser rektorerna att det finns för svårigheter och hinder med införandet av 

lärarlegitimation? 
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5 Metod  

5.1 Metodval 

Vi har valt enkätundersökning som metod på grund av att vi vill undersöka hur det ser ut över 

hela landet och därför är en kvantitativ undersökning bäst lämpad. Enkätmetoden kan 

användas på en mycket större population än vad intervjumetoden gör. (Ejlertsson 2005 s.11) 

 

Webbenkäter kan man göra över ett mycket större geografiskt område eftersom det inte 

kräver något enskilt möte med respondenterna. (Ejlertsson 2005 s.11) Det går även mycket 

fortare att skicka ut enkäter via internet till alla samtidigt än att skicka brev eller besöka 

skolor. Vi har en relativt begränsad tid på oss att samla in data och det är därför fördelaktigt 

för oss att använda den metoden. 

 

Enkäten bygger mycket på att respondenten är insatt i ämnet och har en viss kunskap om vad 

han/hon svarar på. Vid en enkätundersökning ger man respondenterna tid till att själva kunna 

läsa in sig på ämnet innan de svarar och kan reflektera över sina svar.(Ejlertsson 2005, s.12) 

 

Vår enkät ger standardiserade svar då vi har fasta svarsalternativ. Det hjälper oss att bearbeta 

datan. Vi behöver inte tolka varje svar. Emellertid har vi valt att använda oss av en 

frisvarsfråga där vi kommer att göra tolkningar av respondenternas svar och dela upp dem i 

kategorier. Frisvarsfrågor ger ett mer nyanserat svar och i den här frågan vill vi komma åt mer 

utvecklade tankegångar (Hassmén 2008, s.229) 

 

Det finns negativa aspekter med att använda enkätmetoden. Det kan ge ett stort externt 

bortfall. (Ejlertsson 2005 s.12) Ett externt bortfall är att respondenterna inte svarar på enkäten 

alls. (Hassmén 2008, s100) Inte minst när man skickar ut en webbenkät till en yrkesgrupp som 

anses vara extremt upptagna. (Dipaola 2003, s 50-51)  

Det begränsar även antalet frågor då en alldeles för omfattande enkät ”skrämmer” bort 

respondenten. (Ejlertsson 2005, s.12) Därför har vi försökt att hålla enkäten så kort som 

möjligt samt att vi sett till att enkäten skickas ut direkt till rektorernas mailadress 
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I en enkätundersökning måste respondenten själv få bestämma om de ska delta genom att ge sitt 

samtycke, i en webbenkät gör man det genom att respondenten svarar på enkäten. (Ejlertsson 

2005, s.29-30) 

 

5.2 Urval 

Vi har gjort ett flerstegsurval där vi använt oss av Skolverkets databas för att hitta de kommuner 

med flest skolor. Flerstegsurval innebär att man gör två urvalsprocesser, en primär och en 

sekundär.  

 

Huvudanledningen till det metodvalet var att på kommunernas hemsidor finns mailadresser direkt 

till rektorerna istället för till kommunala kontaktpersoner som Skolverkets databas erbjuder. Vi 

valde sedan ut de första 8 skolorna som innehöll år 7-9 och de första 8 skolorna som hade f-6. 

Skolorna kommer från alla 21 län och sammanlagt var det 336 enkäter som skickades ut. Urvalet 

bestod fortfarande av rektorer över hela Sverige. Dock till störst del i storstäderna.  

 

 

Anledningen till att vi delat upp skolorna i två grupper är för att vi anser att den stora skillnaden 

på skolorna är betygsättningen. Fram till nästa år är det bara betygsättningen som kräver en 

legitimerad lärare. En annan faktor som vi tror kan spela in är storleken på skolan. Det är tyvärr 

inget vi kan ta hänsyn till i vår urvalsgrupp då det blir för tidskrävande att till exempel leta efter 

antal elever eller antal lärare på deras hemsida. Det var för svårt och tidskrävande att skicka ut 

enkäter till rektorer som bara arbetar på skolor som antingen har låg-mellan eller högstadiet. 

Därför kan det bli så att vissa skolor som vi anser är en betygsättande skola, har både låg- och 

mellanstadieklasser också. 

 

5.3 Enkäten 

Enkäten har konstruerats i Adobe Acrobat Reader som en PDF-fil. Alla frågor utom en är så 

kallade strukturerade frågor med svarsalternativ så att vi får standardiserade svar. 

Svarsalternativen är uppdelade i skalor. Antingen är det en trestegsskala av typen minskad, 

samma eller ökad. Eller så består det av en femstegsskala med till exempel mycket positiv, 

positiv, ingen skillnad, negativ samt mycket negativ. Anledningen till att vi har använt oss av 

olika skalor är för att vi anser att vissa frågor kräver en mer detaljerad skala. Det finns också 

möjlighet att ge kommentarer efter varje fråga för att få med intressanta åsikter.  
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För att underlätta för respondenten att besvara frågorna som berör lärarlegitimationens 

påverkan på skolans ekonomi, används tre definitioner av områden som kan påverka 

ekonomin. Det är lärarlöner, lärarstab och resursbehov. Att enbart använda sig av dessa kan 

medföra att man missar aspekter som rektorerna har större insyn i. Därför finns alternativet att 

ge övriga kommentarer, för att få en djupare inblick i området. 

 

På frågan som behandlar olika organisatoriska förändringar finns de två huvudområden som 

kan komma påverkas. De är organisationen av lärarstaben då främst i införandefasen av 

lärarlegitimationen och förändringar i lärarstödet som rektorn skall erbjuda. Även på dessa 

frågor finns möjligheter att ge övriga kommentarer. 

 

Enkäten består av fem bakgrundsfrågor samt elva mer ingående frågor kring 

lärarlegitimationens effekter. Bakgrundsfrågorna behandlar först hur deras skola ser ut till 

antal anställda, antal elever samt i vilka åldrar eleverna är samt rektorernas utbildningsgrund 

och hur länge de har varit aktiva som rektorer. I de mer djupgående frågorna berör vi först vad 

de själva tycker om lärarlegitimationen i sin helhet. Sedan går enkäten in på hur både 

rektorernas, elevernas och lärarnas påverkas av lärarlegitimationen. De frågorna som berör 

lärarlegitimationen är direkt kopplade till våra frågeställningar. (Se bilaga 2 och 3). Vi 

förberedde enkäten genom att räkna ut vilka variabler varje svarsalternativ skulle ha. Detta för 

att underlätta inmatningsproceduren (Ejlertsson 2005, s. 105)  

 

Det går även att svara att man inte har en uppfattning om frågan. Vi ser hellre att vi får ett 

svar där de inte har någon syn på frågan, än att vi får svar som inte är sanningsenliga. Ett 

felaktigt svar skadar reliabiliteten mer än möjligheten att svara att man inte är insatt i frågan. 

 

Anledningen till att vi valde en frisvarsfråga var att vi ville få lite mer nyanserade svar samt 

att vi ansåg det vara svårt att hitta på relevanta svarsalternativ till frågan om vilka hinder som 

skulle kunna finnas med lärarlegitimationen. 

 

5.4 Procedur 

När enkäten var skapad började vi med att skicka ut fem pilotenkäter till studenter på GIH för 

att se att det fungerade rent teknisk samt att frågorna var relevanta. (Ejlertsson 2005, s. 20-21). 
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Sedan skapade vi en tillräckligt stor maillista enligt vårt tycke. Vi hade först tänkt göra ett 

systematiskt urval genom att använda oss av Skolverkets databas och ta ut var åttonde skola. 

Tyvärr så innehåller som tidigare nämnts, Skolverkets databas endast mailadresser till skolornas 

administration och inte till rektorerna själva. Då vi ansåg att externa bortfall kommer bli ett av de 

största problem, ville vi inte få ett ännu större externt bortfall genom att mail hamnar fel. På grund 

av tidsbrist har vi istället valt att genomföra ett flerstegsurval inom varje län, och sökt efter den 

kommun som har flest antal skolor samt lättast tillgängliga kontaktuppgifter för att snabbare 

kunna skaffa fram en bra maillista.  

 

Efter att en respondent skickat tillbaka enkäten så markerades den personen i vår maillista. Det för 

att veta vilka som hade svarat så att de inte behöver störas igen med påminnelser. Efter att 

respondenten bockats av, sparas enkäten i en mapp där den döpts om till det nummer i vilken 

ordning den kom in. Detta för att öka anonymiteten. (Ejlertsson. 2005, s 105). Det är en viktigt 

etiskt procedur så att ingen utomstående kan identifiera vem som har svarat på enkäten. 

(Ejlertsson. 2005 s, 30).  

 

Efter cirka en vecka skickades en påminnelse ut till de som ännu inte hade svarat. Dock blev 

svarsfrekvensen fortfarande inte tillräckligt tillfredställande så vi valde att skicka ytterligare en 

påminnelse veckan efter. Det optimala vid en enkätundersökning är att skicka ut två påminnelser. 

Att skicka fler påminnelser kan ifrågasättas ur ett etiskt perspektiv samt att den tredje 

påminnelsen ofta saknar effekt. (Ejlertsson, 2005 s. 26)  

5.5 Missivbrevet 

I missivbrevet som följer med mailet gör vi en grundlig beskrivning av studien, en förklaring 

kring hur anonymiteten kommer att fungera då det inte går att vara helt anonym från början, att 

det är helt frivilligt att svara samt hur bearbetningen kommer att ske. Att informera respondenten 

om dessa faktorer är en viktigt etiskt procedur. (Ejlertsson. 2005 s. 29). 

 

5.6 Bearbetning 

Vid behandlingen av den insamlade data har vi använt oss av SPSS. Detta för att vi har egen 

erfarenhet av att använda det, samt att det finns fri tillgång till det i skolans nätverk. Det 

undervisas även om programmet på GIH. Alla svarsalternativ har varit uppdelade i skalor och 

vi har delat in alla svaren i dessa olika kategorier. Svarsalternativen har inte grupperats i SPSS 

utan alla hamnar i sin egen grupp, dock sammanställs de grupper som ställt sig till exempel 
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positivt och mycket positivt till en fråga ibland i resultatet. Det har underlättat för oss att 

organisera och strukturera datan för att sedan kunna dra slutsatser, vilket är nyckeln i all 

kvantitativ forskning. (Hassmén 2008, s 111)  

 

I frisvarsfrågan har vi gjort en tolkning av alla svaren vi fått in och delat upp dem i de 

kategorier vi anser är vanligast (se frågeställning; Vad anser rektorerna att det finns för 

svårigheter samt hinder med införandet av lärarlegitimation?).  

 

5.7 Reliabilitet 

För att stärka reliabiliteten och minimera interna och externa bortfall har vi försökt att öka 

svarsfrekvensen genom en kort och lättförståelig enkät samt att vi gett respondenterna lång tid 

på sig att svara. (Hassmén 2008, s. 100) 

 

Vi har försökt att göra våra frågor tydliga och klara i enkäten genom att skicka ut pilotenkäter 

där vi får feedback. I missivbrevet har vi varit noga med att påpeka anonymiteten i enkäten 

för att få så reliabla svar som möjligt. Anonymiteten i en enkätundersökning är mycket större 

än i en intervjustudie då intervjuareffekten försvinner. (Ejlertsson 2005, s.12) 

5.8 Validitet 

För att stärka validiteten har vi försökt koppla frågorna i enkäten till våra frågeställningar och 

syfte. Vi har haft en löpande diskussion mellan oss för att se till så vi håller oss inom rätt 

ramar. Vår lilla urvalsgrupp skadar vår externa validitet då populationen inte kan anses vara 

representativ för hela rektorskåren. Vi kan alltså bara uttala oss om vår grupp och inte om 

rektorsyrket som helhet. (Hassmén 2008, s 143) Att vi genomförde pilotenkäter höjer vår 

validitet, då konstruktiv kritik och feedback hjälpte oss att forma och utveckla vår enkät. 

Det kan vara så att några respondenter inte förstår hur vi behandlar enkäterna, och därigenom kan 

validitet skadas. Det finns en risk att dessa individer inte svarar sanningsenligt. Eftersom vi ville 

undersöka rektorer över hela landet ansåg vi utifrån vårt problemområde att enkätmetoden ger 

högst validitet.  
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6 Resultat 

Av de 336 enkäter som skickades ut var det 15 som returnerades, troligtvis på grund av 

felaktiga mailadresser. Vi har fått in 132 enkäter, två av dessa har inte gått att öppna vilket har 

gett oss ett slutgiltigt antal på 130 enkäter. Slutlig svarsfrekvens hamnade på 40 procent. 

Externt bortfall på 191 enkäter vilket motsvarar 60 procent. Av de 129 svar vi fick in på vilka 

skolstadier de ansvarade för så svarade 81 respondenter att de var rektor över en låg och 

mellanstadieskola, 25 att de ansvarade för en högstadieskola samt att 23 ansvarade för både 

låg, mellan och högstadiet. 

 

Det har förekommit enstaka interna bortfall där respondenten valt att inte svara på frågan. I 

frågan om lärarstöd har många valt att svara ingen uppfattning. Detta kan bero på en otydligt 

ställd fråga. 

 

6.1 Vilken är rektorernas inställning till lärarlegitimationen? 

 

Första frågan som ställdes i enkäten var: hur är rektorernas inställning till lärarlegitimationen? 

Av de 130 tillfrågade så var det 117 respondenter som förhöll sig positivt. Alltså antingen 

svarade de att de var positiva eller mycket positiva Det var endast en person som ansåg att 

lärarlegitimationen var mycket negativt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Vilken inställning rektorerna har till lärarlegitimationen mätt i antal  på en 4-gradig skala. N=129 

 

Tabell 1 nedan visar en jämförelse mellan vilka stadier på skolan rektorerna är ansvarig för 

gentemot vad de ansåg om lärarlegitimation. Det för att se ifall det förelåg några skillnader 
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inom de olika åldersgrupperna. Även om det är en väldigt liten grupp som förhåller sig 

negativt till lärarlegitimationen, så är det av intresse att se ifall någon av de olika 

åldersgrupperna, är överrepresenterade.  

Två respondenter av låg- och mellanstadierektorerna ansåg att lärarlegitimationen var negativt 

eller mycket negativt, till skillnad från högstadierektorerna där fem respondenter svarat att 

lärarlegitimationen är negativt eller mycket negativt. Bland rektorerna som ansvarar för skolor 

med både låg- mellan samt högstadiet är det endast en person som förhåller sig negativt. 

Anmärkningsvärt är att gruppen med låg/mellanstadiet består av 80 rektorer, där alltså endast 

två personer förhöll sig negativt. Medan inom gruppen för högstadierektorer som bestod av 25 

respondenter var det fem som svarat att lärarlegitimationen var något negativt. 

 

 

 

 

 

 

 

Den andra jämförelse som gjordes var på hur rektorerna ställer sig till lärarlegitimation 

gentemot vilken utbildningsgrund de har, för att se om det fanns några eventuella skillnader. 

Där fanns det inte någon tydlig trend som skiljde mellan de olika utbildningsnivåerna. 

Majoriteten av alla olika utbildningsgrunder förhöll sig positivt till lärarlegitimationen. 

 

 

Tabell 1 Jämför svaren i antal mellan vilka åldersstadier rektorerna ansvara för och hur de förhåller sig 

till lärarlegitimationen. (P=0,047) N=128 

 Tabell 1 
Ingen 

uppfattning Negativt Positivt Total 

Låg/mellanstadiet 2 2 76 80 

Högstadiet 1 5 19 25 

Låg/Mellan/Högstadiet 1 1 21 23 

Total 4 8 116 128 
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6.2 Vilka organisatoriska och ekonomiska förändringar för skolan 

anser rektorerna att lärarlegitimationen kommer bidra till? 

För att se vad det var som kunde påverka rektorernas yrkesroll frågades det efter olika 

ekonomiska och organisatoriska konsekvenser. 

 

I figuren nedan redovisas det hur rektorernas ansett att deras arbete kommer att förändras i 

och med införandet av lärarlegitimationen. Noterbart är att en övervägande del av rektorerna 

ansett att det kommer bli svårare eller mycket svårare att organisera lärarstaben. Detta 

mönster kan man inte se i arbetet med lärarstöd, majoriteten såg ingen skillnad eller hade 

ingen uppfattning i frågan. Det är dock 31 respondenter som ansåg att det kommer bli en 

negativ konsekvens på lärarstöd, gentemot 21 som ansåg att det kommer bli en förbättring. 

Anmärkningsvärt är att 31 rektorer svarade att de inte hade någon uppfattning om hur deras 

yrke kommer att påverkas på grund av lärarstöd. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 visar svarsfrekvensen i antal hur rektorerna tror att lärarlegitimationen kommer att påverka 

deras arbete i form av: lärarstöd samt att organisera lärarstaben under införandet av lärarlegitimationen. 

N=130 

 

Vi har redovisat en jämförelse mellan om de tror att det kommer innebära en ökad press på 

rektorerna, gentemot hur de tror att själva införandet kommer att påverka deras jobb i form av 

att organisera lärarstaben. För se att ifall det fanns ett samband mellan om rektorerna ansåg att 

pressen skulle påverkas generellt samt att själva införandet skulle innebära en förändrad 

arbetsmiljö.  
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Det var endast en person som ansett att lärarlegitimationen kommer att innebära en minskad 

press på rektorn samtidigt som det kommer att leda till en ökad press i att organisera 

lärarstaben under själva införandet.  

 

Tvärtom var det sju personer som ansåg att själva införandet av lärarlegitimation kommer att 

förenkla deras arbete samtidigt som de tror att det kommer leda till en ökad press på deras 

yrkesroll. 

 

Den enda trenden som syns är att majoriteten anser att det både kommer bli en ökad press på 

rektorn samt att införandet av lärarlegitimationen kommer att ställa högre krav på att 

organisera lärarstaben. 102 personer ansåg att införandet av lärarlegitimationen kommer att 

påverka deras arbete till det negativa. Av dessa ansåg 73 personer att även pressen på rektorn 

kommer att öka.  

 

 

För att se ifall pressen skiljde sig i hur stora skolorna de ansvarat för är har vi jämfört 

respondenternas svar, mellan antalet elever på skolan och pressen på rektorn. 

 

Det man kan se är att det spelar finns någon tydlig trend i hur många elever man har på 

skolan. Rektorerna upplever ändå att det kommer bli en ökad press på sitt eget arbete.  

 

Den sammanlagda svarsfrekvensen på att pressen kommer att öka (83 respondenter) är nästan 

dubbelt så hög som att pressen skulle vara den samma eller minska (43 respondenter).  

 

 

 

Tabell 2 Minskad Samma Ökad Total 

Ingen uppfattning 0 1 0 1 

Svårare 1 28 73 102 

Ingen skillnad 0 9 6 15 

Enklare 0 5 7 12 

Total 1 43 86 130 

Tabell 2 Jämför svaren i antal mellan hur rektorerna tror att pressen på rektorerna kommer att påverkas 

samt hur införandet av lärarlegitimationen kommer påverka rektorernas organisation av lärarstaben 

(P=0,051) N=130 
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 I frågan om olika ekonomiska förändringar som kan uppstå ville vi ta reda på om rektorerna 

ansåg att det skulle bli några konsekvenser av lärarlegitimationen i form av; lärarlöner, antalet 

anställda samt resursbehov. Dessa behandlas i fråga sju i enkäten som är uppdelad i dessa tre 

kategorier i tabellen nedan. 

 

Det var ytterst få som tror att det kommer bli en minskad kostnad; noll personer i frågan om 

lärarlöner, fyra i antalet anställda och fem procent på resursbehovet.  

 

I frågan om lärarlöner ansåg hälften av de tillfrågade rektorerna att det generera i en ökad 

kostnad och den andra hälften att kostnaderna kommer vara densamma. I frågorna om 

resursbehovet och antalet anställda tror en övervägande del av rektorerna att kostnaderna 

kommer vara oförändrade (79 respondenter) och (82 respondenter). Det var 47 rektorer som 

svarat att det kommer ge en ökad press på ekonomin i frågan om antalet anställda och 42 

rektorer på frågan om resursbehovet.  

 

 

 

 

 

Figur 3 visar svarsfrekvensen i antal, vad rektorerna anser om hur lärarlegitimationen kommer att 

påverka den ekonomiska bördan i form av lärarlöner, antalet anställda samt lärarnas resursbehov. N=130 

 

Tabell 3 Minskad samma Ökad Total 

<100 1 3 7 11 

101-200 0 9 22 31 

201-300 0 20 22 42 

>300 0 10 32 42 

Total 1 42 83 126 

Tabell 2 jämför svaren i antal mellan hur många elever det går på de skolor som rektorerna ansvarar 

över samt hur pressen på rektorn kommer att påverkas (P=0,044) N=126 
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Frisvarsfrågorna visar en tydlig bild av att rektorerna ser den organisatoriska biten som det 

vanligaste problemområdet. Många rektorer tror att det kommer få det svårt att få tillräkligt 

med kompetens på skolan. ”Inte alltid lätt för en småskola att ha alla kompetenser. Det 

hänger mycket på att vi kan samarbeta med närliggande skolor, vilket såklart får 

konsekvenser för flexibiliteten i schemaläggningen.”.  

 

”En omflyttning av lärare mellan skolorna kommer på sikt att vara nödvändig för att 

säkerställa full behörighet i alla ämnen.”.  

 

6.3 Vad anser rektorerna att lärarlegitimation kan ge för 

konsekvenser på elevernas utveckling? 

Både elevernas resultat och föräldrarnas förtroende kommer att påverkas positivt enligt 

rektorerna. 81 respektive 90 respondenter av rektorerna trodde detta. Värt att nämna är att 

endast en person (elevernas resultat) samt två personer (föräldrarnas förtroende) trodde på en 

negativ förändring i frågorna.  

 

Elevernas arbetsmiljö kommer dock vara oförändrad enligt 66 rektorer, endast 35 rektorer 

trodde på en positiv förändring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Visar svarsfrekvensen i procent vad rektorerna anser om hur lärarlegitimation kommer att 

påverka eleverna i form av deras resultat, arbetsmiljö samt hur föräldrarnas förtroende för skolan 

kommer att förändras. N=129 

 

Nedan redovisas en jämförelse mellan vad lärarna anser om lärarlegitimationen gentemot hur 

de tror att den kommer att påverka elevernas resultat. Det för att se ifall det är en viktig faktor 
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i hur rektorernas ställer sig till lärarlegitimationen. Framförallt eftersom elevernas prestation 

var den starkaste motiveringen till varför man ska ha lärarutbildningen enligt tidigare 

forskning. 

 

Av de 116 personer som ställt sig positiv till lärarlegitimation ansåg 88 personer att det även 

kommer att ge en positiv effekt på elevernas resultat.  

 

Tre personer har svarat att det kommer att ge en positiv effekt på elevernas resultat sam att 

lärarlegitimationen som helhet är något negativt. En av dessa tre ansåg att lärarlegitimationen 

är mycket negativ men att de kommer ge en positiv förändring på elevernas resultat.  

 

Vissa synpunkter på vad eleverna skall lära sig i skolan kom fram i frisvarsfrågorna. Det är 

inte bara elevernas resultat som rektorerna ser som en ökad utveckling hos eleverna, de skall 

även lära sig värden och normer i skolan. ”Ämneskunskap är viktigt, men man får inte 

glömma läroplanernas kap 1 och kapitel 2 som handlar om värden och normer. Det räcker 

inte att du är en ämneskunnig lärare. Läraren måste vara en duktig pedagog som har ett 

förhållningssätt som bemöter barn och ungdomar positivt.”.   

 

Tabell 6 Ingen 
uppfattning 

Negativ Positiv Total 

Ingen uppfattning 0 0 9 9 

Negativt 0 1 0 1 

Ingen skillnad 3 4 19 26 

Positivt 1 3 88 92 

Total 4 8 116 128 

 

6.4 Vad anser rektorerna att det finns för svårigheter och hinder 

med införandet av lärarlegitimation? 

 

Den här frågeställningen grundar sig på frågan Vad tror du det finns för svårigheter med 

införandet av lärarlegitimationer? Det är en frisvarsfråga där vi har analyserat och tolkat olika 

Tabell 3 Crosstab som jämför svaren i antal mellan vad de anser om lärarlegitimation samt hur de tror 

att lärarlegitimationen kommer att påverka elevernas resultat (P=0,00) N=128 
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svar och delat in de i kategorier. Svaren är alltså inte standardiserade utan en tolkning som vi 

gjort.  

 

Det som rektorerna angett som största problemet är att det kommer bli svårt att hitta 

tillräckligt med behörig personal. Alltså att utbudet och efterfrågan kommer att förändras och 

det kommer att bli en brist på behöriga lärare (kategori 2). Genomgående är det de små 

skolorna som är oroliga för hur de ska få ihop det organisatoriska. Tjänsterna är väldigt små 

då det inte finns så många klasser och rektorerna befarar att många lärare kommer få jobba på 

flera olika skolor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Frekvensen av frisvar i antal uppdelat i 6 kategorier. N=54 

 

Vi har valt att citera några frisvar som exempel inom de sex kategorierna som nämns i figuren 

ovan. Vi har delat in frisvaren för att visa hur vi har tolkat dem, och som vi anser är av värde 

för vår uppsats. De är uppdelade i de kategorier vi använde oss av i föregående tabell. 

 

6.4.1 1. Kommuner har lokala utbildningar som inte räknas 

”Inte alltid lätt för en småskola att ha alla kompetenser. Det hänger mycket på att vi kan 

samarbeta med närliggande skolor, vilket såklart får konsekvenser för flexibiliteten i 

schemaläggningen.”.  

 

” Tar inte hänsyn till lokal behörighet, högskoleutbildning av lärare som ordnades av 

kommunen” 
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6.4.2  2. Utbud/efterfrågan (framförallt små skolor kommer 

 ”Särskilt svårt för små skolor på landsbygden som redan nu börjar gå kräftgång. Lärare 

tvingas ambulera mellan skolor för att kunna ha heltidstjänster, vilket i sin tur medför klart 

försämrade relationer mellan lärare och elever. Drabbar eleverna hårt i förlängningen! Lärare 

söker sig till större orter, vilket dränerar kvaliteten i landsbygdens skolor än värre.” 

 

”Inte alltid lätt för en småskola att ha alla kompetenser. Det hänger mycket på att vi kan 

samarbeta med närliggande skolor, vilket såklart får konsekvenser för flexibiliteten i 

schemaläggningen.”.  

 

”En omflyttning av lärare mellan skolorna kommer på sikt att vara nödvändig för att 

säkerställa full behörighet i alla ämnen.”.  

 

6.4.3 3. Mer administrativt arbete 

”Mycket administration för både rektor och lärare, och ibland svårtolkat i instruktioner om 

vem som är behörig i vilket ämne. Det är stora skillnader i behörighet på lärare som har en 

"gammal" examen och en "ny".” 

 

”Att utbilda mentorer som kan handleda de nyutexaminerade samt att få handledare att åta sig 

uppdraget eftersom det ställer krav på tid och visst mod att bedöma en kollega.” 

 

6.4.4 4. Övergångsperioden kommer att bli jobbig eftersom många lärare 

måste utbilda sig vidare (inte bara pga vidareutbildning)  

” Idag är det otydligt hur många poäng som krävs för behörighet. Organisationen i F-5 måste 

förändras framöver då lärare inte har behörighet i alla ämnen. De som saknar hinner inte "läsa 

in" ämnen som saknas.” 
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6.4.5 5. Kostnaderna för ämnesuppgraderingen läggs på lärarna, detta 

kommer att påverka hur attraktiv utbildningen blir  

”Kostnaden för uppgradering av ämneskunskaper för att få legitimation läggs på de enskilda 

lärarna. Läraryrket är ett låglöneyrke, det ställs höga krav. Frågetecken kan ställas till hur 

attraktivt det blir att söka sig till lärarutbildning.” 

 

6.4.6 6. Svårt att veta vad som gäller 

”Stora oklarheter vad gäller behörigheten. Hur är det t.ex. med hemkunskap i åk 4-6. ca 40 

min/vecka under en årskurs för sådant de flesta lärare utan utbildningen klarar idag på ett 

utmärkt sätt. Måste vi då ta in en lärare utifrån för detta?” 

 

”Framförallt är Skolverkets webbplats för ansökan liten och otydlig. Svårt få veta vad som 

gäller för redan behörig personal”.   

 

Citerar även en rektor som tar upp problemen med att lärarutbildningen bara består av 

ämneskunskapsutbildning: 

 

”Ämneskunskap är viktigt, men man får inte glömma läroplanernas kap 1 och kapitel 2 som 

handlar om värden och normer. Det räcker inte att du är en ämneskunnig lärare. Läraren 

måste vara en duktig pedagog som har ett förhållningssätt som bemöter barn och ungdomar 

positivt.”.  

 

 

6.5 Sammanfattning av resultat 

En stor majoritet av de tillfrågade rektorerna ansåg att lärarlegitimationen är något positivt, 

117 av 130 respondenter ställde sig positiva. De tydligaste trenderna man kan se är att 

elevernas resultat samt föräldrarnas förtroende kommer att förbättras. I relation till det tror 

dock många att lärarlegitimationen inte kommer att ge en förbättrad pedagogisk förmåga 

inom lärarkåren.  

 

Problem som många ser är själva reformen som måste genomföras. Införandet kommer att 

innebära stora insatser för att få behörig personal på alla platser. Framförallt kommer det bli 
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svårt rent organisatoriskt att få ihop tillräckliga tjänster. Den redan pressade ekonomin ser 

många som ett hinder för att legitimationen ska kunna generera i ökande löner.  

 

Det som oroar många rektorer är ovissheten kring hela reformen. De vet inte riktigt vad 

reformen innebär och är inte tillräckligt insatta i problematiken. 
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7 Diskussion 

7.1 Syfte: 

Syftet är att ta reda på hur rektorerna ser på den nya lärarlicensen och hur de tror att den kommer 

att påverka deras yrkesroll samt skolan som en institution. 

 

7.2 Frågeställningar:  

- Vilken är rektorernas inställning till lärarlegitimationen? 

 

- Vilka organisatoriska och ekonomiska förändringar för skolan anser rektorerna att 

lärarlegitimationen kommer bidra till? 

 

- Vad anser rektorerna att Lärarlegitimation kan ge för konsekvenser på elevernas 

utveckling? 

 

- Vad anser rektorerna att det finns för svårigheter och hinder med införandet av 

lärarlegitimation? 

 

7.3 Resultatdiskussion 

Vi fick in 130 enkätsvar vilket gav oss en svarsfrekvens på cirka 40 procent. Målet var att vi 

skulle komma upp i en svarsfrekvens på 50 procent. Som vi redan nämnt så visste vi från 

början att rektorer är en upptagen yrkesgrupp och att svarsfrekvensen riskerade att bli låg. 

 

Jämför man skillnaderna i hur rektorerna förhåller sig till lärarlegitimationen mellan 

högstadieskolor och lågstadieskolor ser man snabbt att de högstadieskolor som inte innefattar 

låg/mellanstadiet är mer kritiska till lärarlegitimationen. Detta tycker vi är underligt eftersom 

de skolor som har en större organisation, dvs. har både högstadiet och låg/mellanstadiet, inte 

är lika kritiska som de med enbart högstadiet. En stor skola som innehåller både 

låg/mellan/högstadiet borde förhålla sig lika, eller mer kritiskt som en skola med enbart 

högstadieklasser. Båda innefattar en betygssättande undervisning plus att den skolan som 

berör alla åldrar är generellt större och innefattar således en större organisation. Detta kan 

bero både på att större skolor kan ha två anställda rektorer där de olika ålderstadierna är 

uppdelade och de kan då avlasta varandra. Eller att vår urvalsgrupp blev väldigt skev där det 

var en väldigt liten grupp som representerade högstadieskolor. Annars kan vår uppdelning av 

skolor i form av låg/mellanstadiet i en grupp, och högstadiet i en grupp ses som felaktig 
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eftersom det inte var betygssättningen som var den stora skillnaden, vilket var en hypotes vi 

utgick ifrån när vi gjorde indelningarna. 

7.3.1 Frisvar 

Generellt ställer sig rektorerna som tidigare nämnts positiva till lärarlegitimationen, det 

stämmer dock inte överens med de flesta av frisvaren vi har fått in. Av dessa frisvar är det få 

som har uttryckt sig positivt och ett flertal har beskrivit farhågor och negativa aspekter utav 

lärarlegitimationen. Vad vi har diskuterat i detta fall är att vi frågar mycket om de negativa 

aspekter som kan inträffa med reformen. Hade man istället vinklat det till det positiva och 

frågat vad det till exempel finns för möjligheter med lärarlegitimation hade man möjligtvis 

fått mer nyanserade svar. 

 

Ett problemområde som vid ett flertal tillfällen nämns i frisvaren är att det inte bara är 

ämneskunskapen som är viktig utan även den pedagogiska kunskapen. Rektorerna anser att 

använda lärarnas ämneskompetens som en måttstock för hur bra lärarlegitimationen fungerar, 

inte är tillräkligt. De måste även ha förmågan att lära ut till eleverna: 

 

”Ämneskunskap är viktigt, men man får inte glömma läroplanernas kap 1 och kapitel 2 som 

handlar om värden och normer. Det räcker inte att du är en ämneskunnig lärare. Läraren 

måste vara en duktig pedagog som har ett förhållningssätt som bemöter barn och ungdomar 

positivt.”.  

 

Det som är viktigt att betänka är att en lärarutbildning inte bara består av en undervisning i de 

ämnen man valt att studera. Alla lärarutbildningar består både av ämneskompetensutbildning 

samt en pedagogisk utbildning. Därför anser vi att man inte kan påstå att lärarnas pedagogiska 

förmåga generellt kommer att försämras av att det kommer in många nyutbildade lärare. 

Självklart kan en icke utbildad lärare vara bättre än en utbildad lärare i många fall men om 

man ser till helheten tror vi att det kommer bli en förbättring. Tidigare forskning säger att en 

licensiering skapar en höjd lägsta nivå på kvaliteten i yrkesgruppen (Hess. 2003, s 10f) 

7.3.2 Organisation av lärarstaben 

Majoriteten av rektorerna ser en ökad svårighet med att organisera sin lärarstab i och med 

införandet av lärarlegitimationen, detta anser vi beror till stor del på att detta är något nytt i 

Sverige. Då lärarlegitimation kommer att få konsekvenser som tvingar rektorerna att i många 
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fall genomföra nyanställningar och skicka redan anställda lärare på vidareutbildningar. Det 

kommer leda till en ökad svårighetsgrad i det organisatoriska arbetet. Detta är ett kortsiktigt 

problem som enbart påverkar den inledande fasen av införandet. När alla nyanställningar och 

vidareutbildningar är genomförda anser vi att dessa problem kommer försvinna och generellt 

sett leda till en förbättring.  

 

Ett annat vanligt förekommande problemområde som återkommer i frisvaren är att rektorerna 

tror att det kommer bli svårt att hitta lärare med den kompetensen som behövs på skolan. 

Detta problem verkar framförallt framkomma på mindre skolor. De mindre skolorna kommer 

således att tvingas samarbeta med andra skolor för att få in all kompetens de behöver: 

 

 ”Inte alltid lätt för en småskola att ha alla kompetenser. Det hänger mycket på att vi kan 

samarbeta med närliggande skolor, vilket såklart får konsekvenser för flexibiliteten i 

schemaläggningen.”.  

 

”En omflyttning av lärare mellan skolorna kommer på sikt att vara nödvändig för att 

säkerställa full behörighet i alla ämnen.”.  

 

Storstäderna har fler lärare att välja mellan samt att det är lättare rent geografiskt att anställa 

lärare som kan jobba på flera skolor samtidigt. Att lärarna på landet då blir tvungna att arbeta 

på flera skolor med deltidskontrakt kan skapa problem. Även detta problem kommer vara som 

störst i början av infasningen, då antalet lärare kommer att minska i och med 

vidareutbildningar. Denna minskning kommer då även att påverka storstäderna, som även 

dem kommer få en minskad lärarpool. Det är dock inte enbart i kompetensutveckling 

vidareutbildning kommer att ske, handledare som ska ta hand om de nyexaminerade lärarna 

måste även utbildas. Utbildning utav handledare borde genomföras innan lärarlegitimationen 

träder i kraft. Det beror på att om detta inte genomförs tidigt har skolorna inte någon som kan 

agera som handledare för de nyexaminerade lärarna och infasningen kommer således ta längre 

tid:  

 

”Att utbilda mentorer som kan handleda de nyutexaminerade samt att få handledare att åta sig 

uppdraget eftersom det ställer krav på tid och visst mod att bedöma en kollega.” 
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Att dessa organisatoriska problem kommer att tillkomma, tror vi även ökar den press 

rektorerna känner på sig själva. Rektorsyrket är redan ett krävande yrke (Dipaola 2003, s 43) 

och detta problem är en ganska självklar respons av rektorerna, eftersom ansvaret att 

organisera lärarstaben läggs på dem. Denna press bör emellertid mildras då införandefasen är 

genomförd. Anmärkningsvärt är att trots denna ökade press och de svårigheter som 

tillkommer i och med införandet av lärarlegitimationen, ställer sig nio av tio rektorer positiva 

till införandet.  

 

Många rektorer ser även en ökad press på den ekonomiska biten. Framförallt tror rektorerna 

att förändringen kommer ske i form av ökande lärarlöner. Här anser vi att det kan finnas två 

orsaker till dessa förändringar. Dels det som ofta nämns som det största problemet att 

efterfrågan och utbudet förändras markant.  Många lärare kommer inte längre kunna arbeta 

som lärare och skolan kommer att behöva anställa många nya. En ökad efterfrågan på lärare 

samt ett minskat utbud gör att lärare blir mer konkurrenskraftiga och skolor kommer att 

behöva konkurrera med varandra om de lärarna som har behörighet. Det andra är att en ökad 

yrkesstatus i form av ett legitimationskrav kan skapa en förutsättning för en högre 

lönesättning. Den stora frågan är hur dessa eventuellt ökande ekonomiska påfrestningar 

kommer att lösas då vi anser att skolornas ekonomi redan är pressad. Detta är något som 

politikerna måste ta ställning till när de genomför reformen. 

 

7.3.3 Elevernas utveckling 

Det var endast tre respondenter som svarat att lärarlegitimationen som helhet är något 

negativt, samt att det kommer att ge en positiv utveckling på elevernas resultat.  

Vi anser att skolans huvuduppgift är att skapa välutbildade elever med bra värderingar och 

normer. Det reflekteras både i hur bra resultat eleverna presterar samt hur de fungerar i 

samhället. Därför borde till exempel en faktor som ökar elevernas resultat vara någonting 

positivt för skolan. Vi har inte alla pusselbitar som krävs för att skapa en fungerande skola, 

och förstår att det finns andra aspekter som spelar in men skolans uppgift är fortfarande att 

skapa välutbildade individer. Det borde ses som det essentiella målet i reformen. Detta visar 

enligt oss att rektorerna sätter elevernas bästa först och de anser att eleverna kommer att få en 

bättre utveckling. Att elevernas resultat kommer påverkas positivt, grundar sig främst i att 

lärarna förhoppningsvis kommer få en högre ämneskompetens och pedagogisk kompetens. 
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Detta antagande stämmer överens med resultat från exciterande forskning (Darling- 

Hammond 2001, s 68).  

Som tidigare nämnt betonar många rektorer att det inte enbart är själva ämneskompetensen 

som är viktigt för en lärare. Lärarna ska även vara bra pedagoger och kunna lära ut normer 

och värden. Det är därför inte självklart att en person med hög ämneskompetens är en bra 

lärare. Här ser vi en tydlig koppling till varför just lärarlegitimationen kan bli så bra. För det 

första så får lärarstudenter både en ämnesutbildning samt en pedagogisk utbildning. För det 

andra så kan lärosäten som utbildar lärare se ifall individen i fråga lämpar sig till att vara 

lärare. 

7.3.4 Rektorernas kunskap om reformen 

Slutligen vill vi påpeka att många respondenter säger sig vara dåligt insatta i reformen. 

Kanske beror det på att deras redan pressade schema har gjort att de inte har haft tid att läsa 

på om detta än. Dock anser vi och respondenterna att informationen som har släppts gällande 

lärarlegitimationen är bitvis bristfällig. Mycket information finns gällande infasningens olika 

stadier. Men det finns ytterst lite information att finna om hur skolverket resonerar kring 

behörigheten. Detta problem beskrivs i många frisvar vi fått t.ex:  

 

”Stora oklarheter vad gäller behörigheten. Hur är det t.ex. med hemkunskap i åk 4-6. ca 40 

min/vecka under en årskurs för sådant de flesta lärare utan utbildningen klarar idag på ett 

utmärkt sätt. Måste vi då ta in en lärare utifrån för detta?” 

7.3.5 Svårigheter och hinder 

Det var framförallt tre faktorer som vi ansåg skadade svarsfrekvensen och därmed 

reliabiliteten i vår undersökning. Dessa faktorer har gjort det svårt för oss att göra några 

analytiska slutsatser och vi kan därför endast presentera deskriptiva resultat.  

 

Det första var att vi märkte att ett flertal hade problem med att kunna spara ner enkäten och 

skicka tillbaka den. Det är många som både påstår att det inte fungerar samt att många säger 

att de har skickat, men det har aldrig kommit fram till oss. Det finns en funktion i enkäten där 

man bara behöver trycka på en knapp så skickas enkäten tillbaka till oss. Tyvärr fick vi inte 

den här funktionen att fungera. Detta var något vi var väldigt tydliga med att förklara i vårt 

missivbrev. Tyvärr har vi insett i efterhand att många ändå kan ha använt sig av den funktion 

och då påstår sig ha svarat på enkäten utan att den kommit fram till oss. 
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Anonymiteten är ett problem som alltid uppstår vid en sådan här enkätundersökning där 

respondenten svarar via sin egen mail. Dock har vi även här varit tydliga med att förklara hur 

vi kommer att behandla deras resultat men det är ett fåtal respondenter som har kommenterat 

att anonymiteten fortfarande är ett problem. Det var enbart under en kort tid som 

anonymiteten var skadad och denna information låg låst på en mailadress som enbart vi hade 

tillgång till. Så vi ser inte själva anonymitetsfrågan som ett problem men det kan ha varit så 

att vissa respondenter valt att inte svara eller inte svarat helt sanningsenligt  

 

Vi anar att vissa hade svårt att tolka vad vi menar med fråga 4, Hur tror du att 

lärarlegitimationen kommer att påverka ditt arbete i form av lärarstöd? 31 respondenter 

svarade att de inte hade någon uppfattning om frågan, en förtydligande i frågan hade troligtvis 

gett ett mer givande svar. Tyvärr så fick vi ingen respons på detta under våra pilotenkäter. 

 

Dessa faktorer har skadat reliabiliteten, och har säkerligen bidragit till att vi inte kom upp i 

den svarsfrekvens som vi önskade. Vi har nu i efterhand tänkt på hur vi skulle kunnat ha 

förbättrat anonymiteten. Att hitta något konkret förslag har dock visat sig vara svårt att 

komma fram till. 

 

7.4 Sammanfattande diskussion 

Det som anses vara den största bidragande faktorn till att lärarlegitimationen ses som positiv 

är att de tror att elevernas resultat kommer att förbättras. I relation till det tror dock många att 

lärarlegitimationen inte kommer att ge en förbättrad pedagogisk förmåga inom lärarkåren.  

 

Problem som många ser är själva reformen som måste genomföras samt den redan pressade 

ekonomin. Införandet kommer att innebära stora insatser för att få behörig personal på alla 

platser. Framförallt att det kommer bli svårt rent organisatoriskt att få ihop tillräckliga 

tjänster. Den redan pressade ekonomin ser många som ett hinder för att legitimationen ska 

kunna generera i ökande löner.  

 

Det som oroar många rektorer är ovissheten kring hela reformen. De vet inte riktigt vad 

reformen innebär och är inte tillräckligt insatta i problematiken. 
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7.5  Vidare forskning 

Som vi redan påpekat behövs det mycket forskning inom ämnet. Det skulle vara av intresse 

att göra en mycket större och bredare undersökning inom ämnet för att öka reliabiliteten. Vi 

anser att det finns en vinst i att genomföra liknande undersökningar både kring rektorernas, 

lärarnas och studenternas synvinkel. Men samtidigt även ur samhällets perspektiv för att se 

vad som anses om den nya reformen 

 

Det krävs både förebyggande forskning innan själva reformen träder i kraft för att på bästa 

sätt få med sig alla grupper. Samt löpande forskning för att hela tiden utveckla 

reformationsreglerna så att det gynnar både elever, lärare samt rektorer på bästa sätt. 
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9 Bilaga 1 – Litteratursökning 

Syfte: 

- Syftet är att ta reda på hur rektorerna ser på den nya lärarlicensen och hur det tror att den 

kommer att påverka deras yrkesroll samt skolan som en institution. 

 

Frågeställningar:  

- Hur står sig rektorerna till Lärarlegitimationen? 

 

- Vad anser rektorerna om vad lärarlegitimationen kommer att innebära för organisatoriska 

förändringar för skolan? 

 

- Vad anser rektorerna om vad lärarlegitimationen kommer att innebära för ekonomiska 

förändringar för skolan? 

 

- Vad anser rektorerna att Lärarlegitimation kan ge för konsekvenser på elevernas 

utveckling? 

 

- Vad anser rektorerna att det finns för svårigheter/hinder med införandet av 

Lärarlegitimation? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Teacher license, License benifits, Teacher education, lärarlegitimation, leadership, 

certification, physiotherapist, naprapath, evidence 

 

Var har du sökt? 
PubMed 

Google schoolar  

Proquest 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Proquest: Teacher certification 

Proquest: licens and leadership 

Google schoolar: license benefits and evidence 

 

Kommentarer 
Finns väldigt lite forskning om vårt problemområde. Den mesta av litteraturen vi har använt 

oss av har vi hittat genom litteraturlistan i annan forskning. 



 

10 Bilaga 2 – Enkäten del 1 

[0-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] 

[>50] 
[0-25%]  [26-50%]  [51-75%]  [76-100%] 

[0-50]  [51-100]  [101-150]  [151-200]  [201-250]  [251-

300] [>300] 

[0-5år]  [6-10år]  [11-15år]  [>15år] 

[Mycket negativ] [negativ]   [positiv]  

[Mycket positiv] [ingen uppfattning] 

[Minskad]  [Samma]  [Ökad]  

[Minskad]  [Samma]  [Ökad]  

[Minskad]  [Samma]  [Ökad]  

[Minskad]  [Samma]  [Ökad]  

[Minskad]  [Samma]  [Ökad]  

[Mycket svårare] [svårare]   [ingen skillnad]  [Lättare] [Mycket 

lättare]      [ingen uppfattning] 

[Mycket svårare] [svårare]   [ingen skillnad]  

[Lättare] [Mycket lättare]      [ingen uppfattning] 



 

11 Bilaga 3 – Enkäten del 2 

[Mycket negativ]  [negativ]  [Ingen skillnad]   [positiv]  [Mycket 

positiv] [ingen uppfattning] 

[Minskad]  [Samma]  [Ökad]  

[Minskad]  [Samma]  [Ökad]  

[Minskad]  [Samma]  [Ökad]  

[Mycket svårare] [svårare]   [ingen skillnad]  [Lättare] [Mycket 

lättare]      [ingen uppfattning] 

[Mycket svårare] [svårare]   [ingen skillnad]  [Lättare] [Mycket 

lättare]      [ingen uppfattning] 

[Mycket svårare] [svårare]   [ingen skillnad]  [Lättare] [Mycket 

lättare]      [ingen uppfattning] 



 

12 Missivbrev 

 

 Hej! 

 

Vi är två GIH-studenter som just nu skriver examensarbete. Vår uppsats handlar om 

Lärarlegitimationen och dess påverkan på rektorns yrkesroll. Vi har skickat ut en enkät till en 

slumpvis utvald population av grundskolerektorer över hela landet. 

 

Enkäten tar inte mer än ca 5 minuter att fylla i. Självklart är den helt frivillig men vi skulle 

verkligen uppskatta om ni kunde ta er tid och fylla i den. 

 

Era svar kommer att behandlas konfidentiellt 

 

Eftersom ni skickar tillbaka enkäten via er egen mail så är det omöjligt att vara helt anonym. 

Dock kommer vi bara spara mailet fram till att vi har skickat ut en påminnelse så att vi inte 

ska behöva störa er som redan svarat med en ytterligare ett mail. Efter att påminnelsen är 

utskickad kommer vi att spara ner alla enkäter på datorn och radera alla mail. Därifrån är det 

omöjligt att veta vem som skrivit vad. 

 

Instruktioner 

 

Öppna den bifogade filen, fyll i den. Sedan spara ner den på datorn och skicka tillbaka den 

som en bifogad fil till antingen uppsats.gih@gmail.com eller mattias.lindahl@telia.com 

 

Det står i enkäten att man ska trycka på knappen ”skicka formulär” uppe i det högra hörnet. 

Tyvärr så fungerar inte den funktionen korrekt och därför ber vi er att skicka tillbaka den som 

bifogad fil. 

 

Har du några problem eller frågor så tveka inte att kontakta oss! 

 

Tack på förhand 

 

Mattias Lindahl och Olof Carlsson, GIH 



 

12.1 Påminnelse 1 

 

Hej igen 

 

Det har nu gått över en vecka sedan vi skickade ut enkäten för första gången och vi skulle 

vara väldigt tacksamma om du kunde ta dig tid att besvara vår enkät. 

 

Vi är två GIH-studenter som just nu skriver examensarbete. Vår uppsats handlar om 

Lärarlegitimationen och dess påverkan på rektorns yrkesroll. Vi har skickat ut en enkät till en 

slumpvis utvald population av grundskolerektorer över hela landet. 

 

Enkäten tar inte mer än ca 5 minuter att fylla i. Självklart är den helt frivillig men vi skulle 

verkligen uppskatta om ni kunde ta er tid och fylla i den. 

 

Era svar kommer att behandlas konfidentiellt 

 

Eftersom ni skickar tillbaka enkäten via er egen mail så är det omöjligt att vara helt anonym. 

Dock kommer vi bara spara mailet fram till att vi har skickat ut en påminnelse så att vi inte 

ska behöva störa er som redan svarat med en ytterligare ett mail. Efter att påminnelsen är 

utskickad kommer vi att spara ner alla enkäter på datorn och radera alla mail. Därifrån är det 

omöjligt att veta vem som skrivit vad. 

 

Instruktioner 

 

Öppna den bifogade filen, fyll i den. Sedan spara ner den på datorn och skicka tillbaka den 

som en bifogad fil till antingen uppsats.gih@gmail.com eller mattias.lindahl@telia.com 

 

Det står i enkäten att man ska trycka på knappen ”skicka formulär” uppe i det högra hörnet. 

Tyvärr så fungerar inte den funktionen korrekt och därför ber vi er att skicka tillbaka den som 

bifogad fil. 

 

Har du några problem eller frågor så tveka inte att kontakta oss! 

 

Tack på förhand 

 

Mattias Lindahl och Olof Carlsson, GIH 

 
 

 

12.2 Påminnelse 2 

 

Hej igen 

 

Vi har nu skickat ut vår enkät två gånger och tyvärr är svarsfrekvensen långt ifrån tillräcklig. 

Får vi inte in fler svar så kan vi inte genomföra vårt examensarbete och blir underkända i 

kursen. Vi ber er ännu en gång att ta 5 minuter av er arbetstid till att svara på vår enkät så att 

vi kan slutföra examensarbetet. 

 



 

Vi är två GIH-studenter som just nu skriver examensarbete. Vår uppsats handlar om 

Lärarlegitimationen och dess påverkan på rektorns yrkesroll. Vi har skickat ut en enkät till en 

slumpvis utvald population av grundskolerektorer över hela landet. 

 

Enkäten tar inte mer än ca 5 minuter att fylla i. Självklart är den helt frivillig men vi skulle 

verkligen uppskatta om ni kunde ta er tid och fylla i den. 

 

Era svar kommer att behandlas konfidentiellt 

 

Eftersom ni skickar tillbaka enkäten via er egen mail så är det omöjligt att vara helt anonym. 

Dock kommer vi bara spara mailet fram till att vi har skickat ut en påminnelse så att vi inte 

ska behöva störa er som redan svarat med en ytterligare ett mail. Efter att påminnelsen är 

utskickad kommer vi att spara ner alla enkäter på datorn och radera alla mail. Därifrån är det 

omöjligt att veta vem som skrivit vad. 

 

Instruktioner 

 

Öppna den bifogade filen, fyll i den. Sedan spara ner den på datorn och skicka tillbaka den 

som en bifogad fil till antingen uppsats.gih@gmail.com eller mattias.lindahl@telia.com 

 

Det står i enkäten att man ska trycka på knappen ”skicka formulär” uppe i det högra hörnet. 

Tyvärr så fungerar inte den funktionen korrekt och därför ber vi er att skicka tillbaka den som 

bifogad fil. 

 

Har du några problem eller frågor så tveka inte att kontakta oss! 

 

Tack på förhand 

 

Mattias Lindahl och Olof Carlsson, GIH 

 
 

 


