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Abstract 

The purpose of this paper is to examine the lead teachers ap-

proach to their mission. It is a quantitative study in which data 

has been collected using an open survey sent to all the munici-

pality's lead teachers. The study focuses on how the lead teacher 

mission is perceived to have been designed, and how lead teach-

ers feel that they can contribute to school improvement through 

its mission. The survey highlights the differences between lead 

teachers experiences within a single municipality.   

The results show that the lead teacher role often is communicat-

ed with the principal and the school management, but also that 

lead teachers have a large private space to communicate their 

mission to colleagues. It also shows that the role is perceived to 

be directed to primarily develop learning linked to students and 

classrooms and in the other hand to the collegiate development. 

The local connection is essential, and the collegial leadership is 

not always clear. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka förstelärares erfa-

renheter av sitt uppdrag. Det är en kvantitativ studie där data 

insamlats med hjälp av en öppen webenkätundersökning som 

skickats till en kommuns samtliga förstelärare. Studien fokuse-

rar på hur försteläraruppdraget upplevs ha utformats, och på 

vilket vis förstelärare anser att de kan bidra till skolutveckling 

genom sitt uppdrag. Undersökningen lyfter även upp skillnader 

mellan förstelärares erfarenheter inom en och samma kommun.  

Resultatet visar att förstelärarollen är kommunicerad med rek-

tor och skolledning, men att förstelärarna även har ett stort eget 

utrymme att kommunicera sitt uppdrag till kollegor. Den visar 

även att rollen upplevs vara riktad till att i första hand utveckla 

lärande kopplat till elever och klassrum och i andra hand till kol-

legial utveckling. Anknytningen till utveckling av den enskilda 

skolan är stor, men det kollegiala ledarskapet är inte alltid tyd-

ligt. 
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1 INLEDNING 

Allt sedan förstelärarreformen genomfördes har åsikterna gått isär kring 

vad uppdraget egentligen skall bestå i. Som förstelärare sedan många år 

har även jag haft dessa funderingar.  När jag mött andra förstelärare har 

det funnits stor variation vad gäller hur de uppfattat uppdragets syfte, 

formulering och i förlängningen även förväntningarna som kopplas till 

rollen. Det har lett till att förstelärare kämpat med att konstruera ett 

uppdrag som skall försvara deras utnämnande. Variationerna i uppdra-

gen förefaller vara stor, och det leder på vissa ställen till förvirring kring 

vad uppdraget syftar till. En del ser sitt uppdrag enbart med syfte att 

skapa en karriärväg och högre lön medan andra vill verka för att på något 

sätt bidra till att utveckla skolan man jobbar på.  Samtidigt finns i lärar-

kollektiven en viss skepsis inför förstelärarnas arbete. Det handlar dels 

om ett missnöje kring den hierarki som uppstått av positionen men även 

om åsikter kring det höga arvode förstelärare får. Detta missnöje kan ta 

sig olika uttryck, och en ifrågasättande attityd till vad förstelärare egent-

ligen gör och bidrar med är inte ovanlig. Förstelärarreformen har som 

syfte att låta skickliga lärare påverka skolans utveckling. På så vis blir 

lärare placerade i centrum för varje skolas väg till ett mer effektivt lä-

rande. Att följa hur väl detta fungerar i praktiken är ett aktuellt forsk-

ningsfält som denna studie kommer undersöka.  

För att analysera detta område utgår min undersökning från de policydo-

kument som försteläraruppdraget vilar på. Policydokumenten har skap-

ats av skolverket (Skolverket, 2018a). Det är kortfattat skrivet och inne-

håller en övergripande beskrivning av hur rollen ska se ut. I dokumentet 

framgår att avsikten med reformen är att skolan skall utvecklas. Det be-

tonas att de lokala behoven skall vara i fokus för arbetet. Vidare poängte-

rar skolverket (2018a) att implementeringen, tydligheten och uppdrags-

formuleringen måste vara konkret och genomarbetad för att reformen 
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skall få genomslag i verksamheterna. Enligt skolverket (2018a) skall för-

stelärarens uppdrag vara anpassat efter skolans behov. Det skall också för 

alla i skolan framgå hur försteläraren arbetar för skolans utveckling. Vi-

dare skall försteläraren ha tid för sitt uppdrag. Uppdraget skall fokusera 

på att driva utveckling genom framför allt kollegialt utvecklingsarbete. 

Utvecklingsarbetet skall styras till områden i behov av utveckling på sko-

lan. Dessa områden kan variera. Centralt är att Rektor löpande skall 

kommunicera med förstelärarna och utvärdera deras arbete för att vara 

säker på att det bidrar till uppsatta mål för skolans organisation (Skol-

verket 2018a). 

I ett annat dokument om uppdragets utveckling (skolverket 2018b) skri-

ver Skolverket att lärare med förstelärarollen som icke-tidsbegränsad roll 

har ökat från 37 procent till 54 procent under senaste åren. Det visar att 

försteläraruppdraget växer, och därmed är det centralt att undersöka vad 

rollen innebär i skolans utveckling.   

Trots att det finns kortfattade och överskådliga policydokument uppsatta 

för reformen förefaller det som att uppdraget tolkats på många olika vis. 

Ball, Maguire och Braun (2012) beskriver att denna process är vanligt 

förekommande inom skolutveckling. När policy skall omsättas till praktik 

kommer den praktiska tillämpningen att påverkas av många olika fak-

torer. Både historiska värden på skolan, hur ledningen filtrerar och själv 

gör urval och tolkar policyn påverkar praktiken. Även motstånd som finns 

i skolkulturen och yrkesmässiga åsikter kommer att forma policyn när 

den omsätts i praktik (Ball et. al, 2012). 

Då försteläraruppdraget blir vanligare, och blir allt oftare permanent, 

samtidigt som det i policydokument beskrivs att rollen skall vara en stor 

del av skolans utveckling, blir det centralt att undersöka förstelärarnas 

erfarenheter av hur policyn omsatts i praktik. Anser förstelärarna att de 

bidrar till skolans utveckling? 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom en enkätundersökning riktad till 

förstelärare kartlägga vad försteläraruppdraget består av, hur det är ut-

format och kommunicerat inom en kommun. Studien undersöker även 

om förstelärare anser att de bidrar till skolutveckling. Vidare syftar stu-

dien till att undersöka om försteläraruppdraget skiljer sig åt mellan olika 

kategorier av förstelärare.   

1.2 Frågeställningar 

1) Hur erfar förstelärare att deras uppdrag utformats, kommunice-

rats och utvärderats inom organisationen?  

2) Hur upplever förstelärarna att de bidrar till utveckling, och inom 

vilka områden och forum skattar de att de utför sitt uppdrag mest? 

3) Vad skattar förstelärare inom olika ämnesinriktningar och sta-

dium att deras uppdrag framför allt innehåller? Hur ser eventuella 

skillnader ut?  
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2 BAKGRUND 

Behovet av att utveckla den svenska skolan har under senare år blivit 

alltmer i fokus. Detta behov har drivits på av internationella jämförande 

studier där studieresultaten hos svenska elever har sjunkit i jämförelse 

med andra länders. Det har i sin tur lett till att skolpolitiska företrädare 

lagt fram olika förslag kring hur denna situation kan förbättras. I det ar-

betet har även lärarnas status premierats, och setts som en nyckel till ett 

ökat lärande hos eleverna. För att öka lärarnas status och för att förbättra 

elevers lärande sjösattes därför karriärlärarreformen där skolans organi-

sation får ytterligare formella roller med uttalat syfte att driva utveckling 

i skolan. 

Att skapa roller som skall bidra till utveckling utifrån lokala förutsätt-

ningar, brukar i skolutvecklingssammanhang kallas bottom-up-

perspektiv (Scherp 2013). Förstelärarrollen skapar förutsättningar för ett 

kollegialt lärande som ligger nära den praktik som lärare dagligen arbetar 

med att utveckla. Parallellt med denna utveckling har det samtidigt fun-

nits ett politiskt driv om mer kontroll av skolans utveckling. Detta har 

skett genom att man under samma tid som karriärlärarreformen genom-

förts även centraliserat och ökat kontrollen av skolor genom inspektioner 

och fler nationella prov. Denna centralisering kan kopplas mer till ett top-

down-perspektiv (Scherp 2013), Där incitament från kontrollerande in-

stanser utifrån påvisar vad som behöver utvecklas. Samtidigt framstår det 

kollegiala lärandet utifrån lärares egna erfarenheter och problemom-

råden som allt viktigare i skolors utvecklingsarbete. Det finns alltså mot-

satta åsikter om hur skolutveckling skall bedrivas inom det kvalitativa 

forskningsfältet skolutvecklingsforskning och det kvantitativa skoleffek-

tivitetsforskningsfältet, där man med kvantitativa data fokuserar på att 

mäta huruvida en skola är effektiv i sitt uppdrag eller inte (Scherp, 2013). 

Motsättningen mellan dessa två synsätt på skolutveckling kan inverka på 

förstelärarnas möjlighet att bidra till utveckling.  Det är utifrån dessa två 
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perspektiv intressant att undersöka hur förutsättningarna att bidra till 

utveckling upplevs av förstelärarna själva. 

2.1 Karriärstegsreformen  

När dåvarande utbildningsminister Jan Björklund presenterade reformen 

med karriärtjänster i september 2012, formulerades syftet med reformen 

tydligt. ”Reformen Nya karriärvägar för lärare syftar till att förbättra ele-

vernas måluppfyllelse och att höja läraryrkets status och attraktionskraft” 

(Skolvärlden, 2014). År 2013 utfärdade Sveriges Riksdag en förordning 

att införa statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lä-

rare (SFS 2013:70). Enligt 1 Kap.§3 definieras kriterier som måste uppfyl-

las för att få uppdraget. Skolverket fick i uppdrag att definiera och tydlig-

göra vad huvudmännen kunde förvänta sig av sina förstelärare.  I skol-

verkets rapport (Skolverket, 2013) besvaras några av de grundläggande 

frågorna kring hur huvudmännens kan gå tillväga vid rekrytering av 

förstelärare samt vilka uppgifter försteläraren kan ha. Huvudmännen har 

utifrån dessa kriterier sedan fritt anpassat och tolkat förstelärarnas upp-

gifter. Detta har lett till en rad olika tolkningar av rollen. Skolverket kom 

år 2015 med en ny skrivelse, som behandlade försteläraruppdragets möj-

ligheter och tillvägagångssätt. Detta kan tolkas som att variationen återi-

gen har varit stor och att uppdraget till viss del varit svårt att sjösätta. I 

denna rapport (Skolverket 2015) framkommer att de flesta förstelärare 

har utvecklingsuppdrag, det vill säga att det ingår uppdrag i tjänsten med 

syfte att skolans kompetens skall utvecklas, men att arbetsuppgifter och 

uppdrag fortfarande markant skiljer sig åt eftersom tjänsterna ska vara 

lokalt utformade och anpassade efter de förutsättningar och utvecklings-

områden som skolan har. Skolverket sammanfattar också i fyra punkter 

förutsättningar för förstelärare att bidra till skolutveckling. Jag väljer att 

citera dessa, då de utgör en av utgångspunkterna i de enkätfrågor som 

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

”Uppdraget bör vara tydligt formulerat i såväl omfattning som innehåll, och 

uppdraget bör tydliggöras för övriga lärare och annan personal på skolan.” 

”Det bör finnas en balans mellan övergripande och lokala uppdrag samt tid för 

undervisning.” 

”I de fall förstelärare och lektorer har omfattande uppdrag bör huvudmannen 

överväga att frigöra tid från deras ordinarie tjänst.” 

Skolverket (2015) 

I den tredje, och sista, delrapporten i statskontorets uppföljning av kar-

riärstegsreformen konstaterar man att antalet tillsvidaretjänster blir allt 

vanligare som en effekt av huvudmännens tankar om att säkerställa en 

långsiktig förbättring av skolverksamheten. Samtidigt visar rapporten att 

huvudmännen även finner fördelar med att använda tidsbegränsade 

tjänster, då det underlättar en anpassning i riktade stöd efter förändring-

ar i verksamhetens behov samt att tidsbegränsningen också anges som 

ett rättviseperspektiv, så att fler lärare får möjlighet att inneha en karriär-

tjänst (Statskontoret, 2017). 

2.2 Försteläraruppdraget 

Skolverkets formulering av försteläraruppdraget kan knytas till skolut-

vecklingsforskningen genom ett antal centrala begrepp. De begrepp som 

knyter samman forskning och försteläraruppdraget är distribuerat ledar-

skap, förändringsagenter, kollegialt lärande och nätverk. För att tydlig-

göra kopplingen kontextualiserar jag begreppen utifrån aktuell litteratur 

och forskning. Uppdraget kan se olika ut, men de gemensamma nämnarna 

är att det bidrar till utveckling. Begreppen som jag redovisar ger en för-

klaring om hur och under vilka förutsättningar utvecklingsarbetet som 

förstelärare sker. De visar också vad aktuell forskning visar är framgångs-

rikt utvecklingsarbete i förhållande till att nya roller skapas i skolsam-

manhang. 
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 2.2.1 Distribuerat ledarskap och förändringsagenter 

Inom ramen för skolutveckling och hur en sådan kan ske, nämner Blos-

sing (2011) förändringsagenten som en viktig roll vilken kan genomföra 

förändringar i skolan. Det är den funktion som leder ett förbättringsar-

bete på en skola och verkar inom ramen för det pedagogiska ledarskapet.  

Ett, enligt Granberg och Ohlsson (2014) föråldrat ledarskapsperspektiv 

lyfter fram chefen med dess ledaregenskaper i förhållande till medarbe-

tare, som avhängigt för en framgångsrik organisation. Idag är det mer 

vanligt att betrakta ledarskapet som en social process, ett ”fördelat ledar-

skap”, distribuerat ledarskap. Det kan beskrivas med att ledningen för en 

organisation bör fördelas mellan de aktörer som besitter relevant kompe-

tens (Granberg och Ohlsson, 2014). Blossing (2011) nämner förändrings-

agenten som en indirekt pedagogisk ledare vid sidan av rektor och som 

leder ett förbättringsarbete och även hanterar de reaktioner och föränd-

ringar som uppstår. Blossing (2011) menar att det pedagogiska ledar-

skapet inom skolan har varit svårt att genomföra på grund av skolans 

komplexitet, med alltmer specialiserade funktioner. Därför anses föränd-

ringsagenten behövas som ett mellanled där kommunikationen mellan de 

olika nivåerna och funktionerna förstärks. Förändringsagenten hanterar 

förändringsprocesser och har även ansvar för att driva och granska för-

ändringsarbetet. Vidare menar Blossing (2003) att förändringsagenter 

även kan anses utöva ett ledarskap där de, trots att de är medarbetare 

utan chefsposition, kan ansvara för lärares lärande. 

Försteläraren kan ses både som en förändringsagent förstelärarrollen 

antar delar av det distribuerade ledarskapet för skolans utveckling. Det är 

något som ibland kan leda till svårigheter inom organisationer, bl a vid 

olika typer av samarbete, menar Erlandsson och Karlsson (2017). I de-

cember 2017 publicerade Göteborgs Universitet en studie om effekterna 

av förstelärarreformen (Erlandson och Karlsson, 2017). Erlandson och 

Karlsson har deltagit, observerat och intervjuat lärare och rektorer på en 

gymnasieskola för att se följderna av införandet av reformer och annat 
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utvecklingsarbete. Lärarna upplevde reformen som orättvis och som ett 

försök att skapa hierarkier bland dem. Framför allt upplevde man enligt 

studien, att reformen har bidragit till att lojaliteterna mellan förstelärare 

och övriga lärare blev mer ambivalent, då det uppfattades som om förste-

lärarna blev skolledningens förlängda arm(Erlandsson och Karlsson, 

2017).  

 2.2.2 Kollegialt lärande 

Förstelärarreformen formas mer noggrant efter ett antal år genom att 

Skolverket förtydligar försteläraruppdraget (Skolverket, 2017). I de nya 

formuleringarna kopplas det kollegiala lärandet alltmer ihop med upp-

draget (Skolverket, 2017). Därför blir det centralt i min studie att även 

undersöka hur förstelärarrollen upplevs i förhållande till det kollegiala 

lärandet. 

Timperley (2013) hävdar att den pedagogiska kompetensen inte utgörs 

av deltagande i kurser och föreläsningar utan förutsätts av att lärare lär 

av varandra, sk learning communities. Att elevers lärande och utveckling 

hänger ihop med lärares lärande och utveckling ser hon som fundamen-

talt för skolutveckling. Därför är det viktigt att skolor som arbetar med 

utveckling satsar på lärares lärare. För att utvecklas måste lärare öppna 

upp för varandra och lära av varandra. Timperley (2013) menar att det 

kollegiala lärandet är en förutsättning för elevers utveckling. Lärare 

måste bli bättre på att se exempelvis elevers förkunskaper och deras 

nästa utvecklingsnivå, och för att göra det måste de utveckla sina meto-

der. Kollegialt lärande förutsätter att tid avsätts för att man på olika sätt 

ska kunna samverka med kollegor för att utveckla metoder som kan för-

bättra skolpraktiken. Att utveckla skolpraktiken genom kollegialt lärande 

förutsätter ett öppet skolklimat. Då är det viktigt att det råder en kultur 

där lärare och rektorer tillsammans skapar en högre kvalitet i undervis-

ningen genom att våga tala om och studera varandras undervisning (Hat-

tie, 2014). 
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 2.2.3 Nätverk 

Förstelärens roll handlar om att utveckla undervisningen. För att få input 

till detta är nätverkande centralt. Att ta del av varandras metoder för att 

utveckla sin egen undervisning kan ske lokalt, men det kan även ske i 

större sammanhang med fler aktörer. Anthony S Bryk (2018) har sam-

manfört och skapat ett system av principer och metoder som kan under-

stödja skolans kvalitetsarbete. Basen finns i det ovan nämnda begreppet 

kollegialt lärande, som enligt författarna ledde fram till konceptet nätver-

kande förbättringsgrupper. Denna metod betonar den kollektiva kraften i 

nätverk som skapas för att lösa gemensamma problem. Dessa förbätt-

ringsnätverk är medvetet utformade sociala organisationer uppbyggda 

efter en tydlig struktur, vilket är en nödvändighet för att frigöra kreativi-

tet och gemensamt ansvarstagande. Tanken är emellertid inte ny. Timper-

ley (2013)framhåller också vikten av lärande gemenskaper Timperley, 

2013, s. 114). Den ursprungliga tanken finns redan 2006 hos Stoll (refe-

rerad till i Qvortrup, 2016). Professionella lärandegemenskaper, PLC, kan 

beskrivas som ett ledarskap som tar form och utvecklas i ett samarbete 

med flera medarbetare, som ofta arbetar på olika platser men där arbe-

tets innehåll är likartat. PLC inom skolutveckling kännetecknas av en ge-

mensam förståelse för skolans verksamhet, där ett kollektivt ansvar tas 

för elevens lärande genom gemensam planering, undervisning och åter-

koppling kollegor emellan.  

Ett svenskt exempel på nätverk har sitt ursprung i forskning kring skolut-

vecklingsarbete vid Karlstad Universitet. Det tar sin utgångspunkt i lärar-

nas vardag utifrån de dilemman man stöter på i det dagliga arbetet och 

går under benämningen Problembaserad skolutveckling, PBS. Universite-

tet upprättade ett samarbete med en rad olika kommuner, skolor och för-

skolor. Detta lärande nätverk omfattade cirka 800 skolor och 40 kommu-

ner och genomfördes i praktiken genom bildandet av lärgrupper och kon-

tinuerliga möten med tydlig struktur för att finna ett gemensamt lärfokus. 

Scherp (Blossing red, 2011) menar att byggandet av nätverk innebär en 

avgörande förändring för skolans styrningsmodell, och kommer att er-
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sätta dagens kontrollfunktioner så som inspektioner och nationella prov. 

Han menar att möjligheten att genom nätverk lyfta fram den inifrån 

styrda motivationen kopplat till de problem den enskilda skolan stöter på 

kommer att leda till en större tilltro till professionen. Lärande nätverk 

kan vara något som växer i framtiden, allteftersom kommunikationska-

nalerna blir snabbare och mer flexibla.  Försteläraren, och även utveckl-

ingen av förstelärarrollen kan vara centrala delar i utvecklingen av såd-

ana nätverk. 

2.3 Beskrivning av kommunens arbete med förstelä-

rare 

Studien grundar sig på en enkät för insamling av data.  För att knyta 

samman den aktuella kommunens intentioner i sitt arbete kring förstelä-

rarna med enkätfrågorna beskriver jag kommunens intentioner med för-

stelärarreformen. Denna beskrivning ligger till grund för utformningen av 

de enkätfrågor som handlar om hur förstelärare upplever att uppdraget 

formulerats för dem. 

 2.3.1 Uppdragsformulering  

Den kommun i vilken studien är genomförd har i sin uppdragsformule-

ring lyft fram ett antal begrepp. De har nära koppling till det som skolver-

kets benämner som viktiga förutsättningar för att förstelärare ska kunna 

bidra till skolutveckling (Skolverket, 2015). Begrepp som lärande organi-

sation och kollegialt lärande visar vidare på en nära koppling med skol-

förbättringsforskningens teoribildning som jag kommer att beskriva 

närmare i teorikapitlet. Följande beskrivning är hämtad från den aktuella 

kommunens beskrivning av försteläraruppdraget.  
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”I Täby kommun är förstelärarens uppdrag att utveckla undervisningen. 

Därmed bidrar du aktivt till att utveckla den pedagogiska kärnverksamheten 

och är medskapande för kom elever att nå högt uppsatta kunskapskrav.   

Du ska som förstelärare vara länken mellan skolforskning och skolpraktik. 

Avsikten är att utveckla undervisning på den egna skolan och tillsammans med 

kollegor lyfta den dagliga praktiken till ett möte med forskning, beprövad 

erfarenhet och evidensbaserat lärande. Detta gör du bland annat genom att 

utöva ett tydligt pedagogiskt ledarskap och utveckla en lärande organisation 

inom ramen för din undervisning. Du bidrar aktivt till det kollegiala lärandet 

genom att dela med dig, bjuda in till klassrumsbesök, inspirera, stödja och 

handleda kollegor genom kollegialt lärande.   

Uppdraget är tidsbegränsat till 2 år och du måste undervisa minst 75 % av en 

heltidstjänst för att kunna få en tjänst som förstelärare. Lönetillägg under 

uppdragstiden är 5 000 kronor per månad (brutto).   

Uppdragets utförande på skolan och prioriteringen av tid är en 

överenskommelse mellan rektor och försteläraren. Förstelärarna organiseras 

på den lokala skolan utifrån rektors upplägg kring organisationen. Kunskapen 

fördjupas under uppdragsperioden i enlighet med uppdragsbeskrivningen som 

givits av rektor på skolan. Som förstelärare i Täby förväntas du dela med dig av 

din kunskap till övriga medarbetare i kommunen såväl lokalt som centralt.” 

 

 2.3.2 Organisering i den aktuella kommunen 

Utifrån ovan citerade uppdragsformulering visar den aktuella kommunen 

att man utgår från begreppet lärande organisation, och förväntar sig ett 

aktivt deltagande inom den egna organisationen/skolan genom det kom-

munen kalla LAVA-konferenser. LAVA står för lära av varandra och an-

vänds som en del i det kollegiala lärandet genom att lärare har möjlighet 

att dela med sig av kunskap och erfarenheter kopplat till undervisning 

eller annan praktik. Det är upp till varje skolledare att planera för hur 

mycket av skolans konferenstid som ska läggas på LAVA.  Utöver LAVA 

menar kommunen också att förstelärarna skall delta i ett kommunöver-
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gripande konvent en gång varje år. Även detta moment kan ses som en 

del av det kollegiala lärandet, då samtliga skolor bjuds in för att ta del av 

förstelärarnas uppdrag och pågående projekt.  

Kommunen har i olika faser försökt att främja nätverkande genom olika 

konstellationer av möten och grupperingar mellan förstelärarna. Detta 

inbegriper årskullsknutna möten med litteraturstudier, där mindre grup-

per om fem till sex lärare träffas kontinuerligt. På det avslutande konven-

tet redovisar förstelärarna sina projekt inför kommunens övriga lärare. 

Idag är förstelärarna indelade i lärgrupper, med gruppmedlemmar från 

olika skolor, stadier och ämnen. Vid dessa möten, fyra stycken under ett 

läsår, har lärgruppen möjlighet att själva bestämma vad mötestiden skall 

fyllas med inom ramen för skolutveckling. Mötena har varit en möjlighet 

att planera för det kommungemensamma konventet i slutet av varje läsår.  

Denna praktik, och kommunens samt skolverkets formuleringar om in-

tentionerna med förstelärarnas arbete, har legat till grund för den enkät 

som jag använd för att samla data kring förstelärarnas uppfattning om 

hur de bidrar till utveckling av skolorna. 
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3 FORSKNINGSÖVERSIKT 

Jag har i min översikt tagit fasta på forskning som handlar om implemen-

tering av nya skolreformer, om hur och var skolutveckling bedrivs, om 

skolutvecklingens olika roller, om förstelärarreformen och om förstelä-

rarnas syn på sin egen roll. Jag sökte aktuell forskning genom att använda 

KAU Biblioteks databaser. Jag har använt mig av artiklar som är publice-

rade i vetenskapliga tidsskrifter, och som funnits i fulltext. I de fall jag inte 

funnit fulltextversioner har jag använt mig av Google Scholar eller andra 

akademiska sökmotorer för att finna dem i fulltext. Jag har vidare valt att 

begränsa mig till forskning som givits ut mellan åren 2010-2018 för att 

den ska vara aktuell. För den internationella forskningen ligger alltså 

Academic Search Elite och Google Scholar som grund. Vad gäller den 

svenska forskningen använde jag mig av Diva-arkivet, och ERIC-arkivet. 

Jag sökte på refereegranskade artiklar och avhandlingar. Syftet med min 

forskningsöversikt var läsa forskning som låg så nära rollen som förstelä-

rare som möjligt. I den svenska forskningen sökte jag på ord som ”förste-

lärare” kombinerat med ord som ”skolutveckling”. I den internationella 

forskningen använde jag sökord som ”First position teachers” eller ”lead 

teachers” kombinerat med ”School development” och ”School improve-

ment”. Jag försökte använda internationell forskning vars kontext hand-

lade om roller i skolan som utvecklats, eftersom det inte i alla samman-

hang funnits förstelärarreformer. Jag utgår från forskning som mer gene-

rellt handlar om skolutveckling, och stööre reformer, för att undersöka 

vad dessa lett till i andra kontexter för att avsluta med den forskning som 

ligger närmast förstelärarreformen i Sverige. Jag avslutar med en summe-

ring där jag kommenterar det nuvarande forskningsläget i förhållande till 

min studie. 
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3.1 Skolutveckling 

Att lärare har behov av kompetensutveckling och professionsutveckling 

som är kontinuerlig är viktig för utvecklingen av elevers lärande i ett 

längre perspektiv. Vilka processer som stödjer denna kontinuerliga ut-

vecklingsprocess bäst har undersökts av Ager och Wyatt (2017). De har 

intresserat sig för engelskaundervisningen i Makedonien. De undersöker 

lärarnas syn på hur kompetensutveckling får mest långsiktig effekt på 

utvecklingen av lärarens kompetens. Författarna menar att det under se-

nare år vuxit fram allt fler aktionsbaserade utvecklingsstrategier i den 

makedoniska undervisningskontexten. Undervisningssystemet har av 

tradition hårt reglerat lärares utveckling med kriterier och utvärderingar, 

men det har under senare år skapats nya roller inom systemet. Dessa rol-

ler; mentorer och ansvarslärare, är tänkta att hjälpa lärare som inte 

uppnår lika bra resultat. Det har alltså skett ett skifte från fokus på mät-

bara resultat satta av staten, till ett fokus på processer, stödda av andra 

lärare. Skiftet har alltså givit nya roller som kan anses vara förändringsa-

genter för lärande. I organisationstermer kan man säga att det har skett 

ett skifte från top-down ledd utveckling till ett bottom-up lett dito (Ager 

och Wyatt, 2017). Istället för att ta emot av ledningen givna strategier, 

såsom litteratur eller föreläsningar, får istället kontexten och vardags-

praktiken genom reflektion bli grund för kompetensutvecklingen. Förfat-

tarnas undersökning riktar in sig på huruvida makedonska eng-

elskalärare upplever att ett bottom-up-perspektiv i kompetensutveckl-

ingen ger dem möjlighet att växa, och att bli aktiva förändringsagenter 

kopplat till sin och andras praktik. De undersöker också om lärare upple-

ver att de är delaktiga i sin utveckling med det nya perspektivet. 

Undersökningen grundade sig i lärarnas utsagor om vilka utbildningsin-

satser de deltagit i under det året som gått. De fick även möjlighet att vär-

dera de insatser som de deltagit i angående huruvida de var nödvändiga 

eller inte. Datainsamlingen skedde genom en enkät som genomfördes 

digitalt. Enkäten var utformad i samråd med de lärare som hade utveckl-
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ingsroller på skolan. Ingenstans i enkäten framgick det om de insatser 

som skulle värderas var av top-down eller bottom-up karaktär. De slut-

satser som kunde dras i resultatet av undersökningen var att de flesta 

lärare hade upplevt de kompetensinsatser som gjorts som top-down, 

även om intentionen var en annan. Den visar också att top-down-insatser 

inte motiverar lärare till utveckling dito (Ager och Wyatt, 2017). Förfat-

tarna menar att det viktiga för att lärare skall känna sig medskapande i 

utvecklingen är att miljön och omständigheterna är anpassade för att 

skapa lärande. Ett viktigt steg i detta är att lärarna känner sig både moti-

verade och har möjlighet till självständighet och inflytande i förhållande 

till sin professionella kompetensutveckling. Förstelärarrollen innefattar 

ett kollegialt lärande, och det är centralt att det kollegiala lärandet är väl 

förankrat hos de som skall lära för att det skall fungera. 

3.2 Skolreformer 

Konkurrensen mellan olika länders utbildningssystem och dess effektivi-

tet i förhållande till lärande har aktualiserats av olika internationella test. 

Resultat vid exempelvis PISA-testet har medfört att en del länder kritise-

rar sina egna utbildningsystem och har startat olika typer av reformar-

beten. Hur det engelska skolsystemets kursplaner och utvärderingssy-

stem har förändrats beskriver Isaacs (2014) med utgångspunkt i hur 

GCSE (ett test som görs i 16-årsåldern och är att betrakta som ett viktigt 

slutprov) efter försämrade resultat i engelska snabbt reformerats. Detta 

efter att kritik om betygssättning och kvalitet kopplat till GCSE ifrågasatts. 

En perfekt storm är ett tillstånd som används när något är kraftfullt och 

samordnat. Isaacs (2014) menar att detta även går att applicera på skol-

systemet; om många faktorer tillsammans sammanfaller blir konsekven-

serna mycket värre än man kunnat förutspå. Författaren menar att det är 

viktigt att dra slutsatser från de tidigare reformerna innan man sjösätter 

nya. I artikeln sammanfattas flera av de faktorer som genomfördes som 

förändringar efter slutsatser om undermåliga resultat 2010, och hur 

dessa bör tas hänsyn till inför planering av de nya reformer som kom 
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2015. Förstelärareformen antogs, som beskrivits i inledningen, med syfte 

att stärka upp kunskaps- och lärarkvaliteten i svenska skolan, samtidigt 

som läroplan, betygssystem och andra styrdokument reformerades. 

Denna kontext kan enligt forskning påverka hur väl rollen kunnat genom-

föras. 

I en tvåårig studie på Nya Zeeland undersökte Higgins och Bonne (2011) 

skolledare och förstelärares roller i skolreformer med syfte att utveckla 

matematikundervisningen. Studien bygger på djupintervjuer med skolle-

dare och förstelärare (lead teachers), såväl som på dokumentanalys. Stu-

dien berör just förändringar av utbildningssystemet, och hur olika roller 

kan verka för att förändringen får genomslag och kvalitet. Studien visar 

att förstelärare och liknande roller är viktiga, och bidrar till utveckling, 

men att det också måste finnas formella roller inom förstelärargruppen 

för att de skall kunna bidra reellt till utvecklingen. Att exempelvis en 

förstelärare även får en formell roll som biträdande rektor medför en 

större möjlighet för organisationen att lyckas med uppsatta mål.  Vidare 

visar resultaten på att hur man formerar ledarskapet på en skola, och 

vilka man involverar, har stort inflytande över vilka förändringar som blir 

möjliga. Ansvar och roller som fördelas tydligt i verksamheten skapar en 

bredd av inflytande som är viktiga för förändringar. Eftersom skolan är en 

så komplex organisation är det även viktigt att man bygger ett brett ram-

verk av samverkande ledningspositioner, och inte bara satsar på att fylla 

de formella funktionerna (Higgins och Bonne, 2011).  

En viktig del i förutsättningen för att arbeta som förstelärare är att perso-

nen är undervisningsskicklig (skolverket 2018c). Det är väsentligt ef-

tersom försteläraren ofta har ett utvecklingsuppdrag och skall bidra till 

att undervisningen utvecklas. Forskningen om just utbildningen av lärare 

är därmed aktuell att undersöka. I en studie av införandet av legitimation, 

eller certifikat för lärarutbildningen, i Indonesien (Kusumawardhani, 

2017), genomfördes en kvantitativ studie av elevers resultat utifrån två 

skilda dataset. Studien undersökte om det var så att ökade krav på lärar-
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nas utbildning påverkade elevers resultat i skolan och lärarnas prestat-

ioner i klassrummet. Undersökningen visar på svaga samband, och det 

gick inte att slå fast att högre krav på utbildningen har direkt inverkan på 

lärprocesser eller undervisningsskicklighet.  

I USA har stora sociala reformer, bland annat ”No child left behind act” 

(Margolis, 2012, s. 291), gjort att krav på likvärdig och kvalitativ under-

visning ställts på skolans huvudmän. Många skolor i USA har, enligt Mar-

golis (2012), karaktäriserats av att läraren och undervisningen varit en 

isolerad företeelse som inte behövts förändras nämnvärt genom åren. De 

nya kraven har emellertid ställt nya krav på undervisningen. Det gäller 

bland annat samarbete kring lärande, och metoder som leder till lärande. 

För att klara av dessa förändringar har skolledare vänt sig till de som 

verkligen känner till undervisningens väsen för att genomföra kvalitativa 

förändringar i klassrumsmiljö. På så vis har man kunnat driva igenom nya 

policies (styrdokument) ned till klassrumsnivå. Resultatet är att det har 

vuxit fram en ny roll inom skolväsendet; teacher leaders. Det som är sig-

nifikant för detta är att det är en hybridform av lärare och ledare. Teacher 

leaders skall utveckla undervisningen och samtidigt leda andra lärare 

framåt, så att de policies som läggs fram realiseras i alla sammanhang. 

Denna nya lärare med dubbla roller kallas HTL Hybrid teacher leader. 

Margolis studerade HTL lärare i fyra Washingtonprovisner under två års 

tid för att se vad deras arbete bestod i. Studien kombinerade kvantitativa 

data med kvalitativa dito. Fördelen med denna position är enligt Margolis 

(2012) att ledarskapet är mer knutet till klassrummens praktik. Eftersom 

HTL arbetar i klassrummet kommer fokus ligga kvar där, till skillnad från 

när lärare blir biträdande rektorer. Det som talar emot en utveckling mot 

fler HTL är att det finns en ovilja och ett motstånd hos andra att tiller-

känna dessa lärare formell makt och befogenhet. Det kan till och med fö-

rekomma en illvilja, som begränsar HTL:s möjlighet att bidra till utveckl-

ing. Vidare kan den stora bredden av uppgifter som kan byggas in i en 

dylik roll vara svår att klara av. Det kan vara svårt rent schematekniskt, 
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och det förefaller som om HTLs riskerar att inte räcka till i sina ambition-

er som både ledare och lärare. 

HTL-reformen ligger väldigt nära förstelärarreformen i dess ursprungliga 

beskrivning. Där står att förstelärare skall undervisa minst 50 % av tiden. 

Då finns mycket tid för att leda andra eller bidra till kollegiala processer. 

Det verkar emellertid som om lärare i studien som ligger till grund för 

Margolis (2012) artikel har mer tid till sitt förfogande och mindre under-

visning är förstelärare i Sverige. Undervisningen för HTL lärare i studien 

var 20-50 %. Resten var ledarskap. Vidare verkar uppdraget vara mer 

strukturerat och styrt av huvudmännen, vilket skapar en tydligare roll än 

den relativt öppna roll som finns kring förstelärarreformen. Det visar att 

de förändringar som avses från toppen av skolväsendet, måste kunna nå 

klassrummet. Målet nås lättare genom de som är professionella i klass-

rummet; de undervisande lärarna, om rätt struktur och tillräcklig tid ges 

åt de som skall bära förändringarna. 

3.3 Försteläraruppdraget i aktuell forskning  

Den position som förstelärare har i svensk skola har enligt Hjalmarsson 

och Löfdahl Hultman (2016) givit upphov till avundsjuka och uttryck 

såsom ”andrelärare”. Förstelärarreformen är speciell på det viset att den 

definierar nya positioner i skolan. Dels genom den avsevärt ökade lönen i 

förhållande till andra lärare, men också genom att det för övrigt inte lig-

ger någon annan åtskillnad mellan en förstelärare och de andra lärarna. 

Inget krav på utbildning etc. Detta har lett till en rad osäkerheter i refor-

mens genomförande – något som både lärare och förstelärare måste för-

hålla sig till med olika strategier. I kölvattnet av detta har författarna ge-

nomfört en deduktiv analys för att ta reda på hur förstelärare anser att de 

uppfattas av andra lärare. Data samlades in enbart från kvinnor, dels från 

intervjuer av fem förstelärare, dels genom två enkätstudier genomförda i 

två skilda kommuner. Intervjuerna riktade in sig på vilka svårigheter och 

möjligheter som förstelärarna anser att de stött på under det första året 
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de innehade rollen. Det framträder i resultaten att förstelärarna blir be-

mötta med ironi kopplat till deras roll, och att detta är en strategi som de 

som inte fått förstelärartjänsten använder för att hantera den situation 

som uppkommit. Förstelärarna beskriver detta som jante-lagen. Förstelä-

rarna upplevde även att det skapats en hierarki inom kollegiet, som för-

svårade samarbetet med vissa kollegor. Den stora löneskillnaden påver-

kade även de upplevda förväntningarna som finns på förstelärare. De an-

såg att de behövde göra något för den extra lönen. Vad de skulle göra var 

emellertid inte lätt att urskilja, men kollegor uttalade att de borde göra 

något extra. Som en följd till de kritiska förhållningssätten har förstelä-

rare fått utarbeta olika strategier för att hantera den varierande jargong 

som kommer med rollen.  

Hur implementeringen av förstelärarreformen fallit ut undersöks av 

Alvunger (2015). Hans studie fokuserar på vilken typ av roller, och vilken 

typ av ledarskap som förstelärare engagerar sig i. Vidare undersöks hur 

införandet av förstelärare påverkar ledarskapet för rektorer. Reformen 

innebär en organisationsförändring från en platt organisation till en mer 

hierarkisk. Samtidigt innebär reformen möjlighet för ledare att använda 

sig av ett mer distribuerat ledarskap, dvs att leda genom förstelärarna. 

Det framkommer att förstelärarna i detta ledarskap är beroende av delak-

tighet från de andra lärarna. Denna delaktighet är i sin tur beroende av att 

skolledningen ger legitimitet åt förstelärarna att genomföra sina ledande 

uppdrag. Förstelärarna vill gärna se sig som katalysatorer för lärande 

men menar att de hamnar i ett läge där de inte alltid känner formell behö-

righet att leda skolans utveckling, eftersom uppdragets legitimitet inte 

alltid uttrycks tydligt av skolledningen. Vidare menar förstelärare att det 

måste finnas både tid, och anpassade arenor för att de skall kunna lyckas 

med sitt uppdrag som förstelärare. Alvunger (2015) menar även att rol-

len som förstelärare kompliceras av att inte veta vilket mandat rollen har 

i förhållande till rektor. Förstelärare skall driva utveckling, vilket ju även 

ingår som en del i rektors ansvar. Det resulterar i att det drivs många 

olika projekt av olika förstelärare, och förstelärare har ibland svårt att få 
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tyngd i sitt uppdrag. Bristen på samordning är också något som lyfts fram 

som problematiskt av Alvunger (2015), då förstelärare främst driver egna 

utvecklingsprojekt som är friställda från skolans övriga kvalitetsarbete. 

Det är intressant att se hur intentionen hos förstelärare överlag är sam-

stämmig. De vill driva och vara delaktig i skolutvecklingen. Samtidigt kan 

man i Alvungers (2015) undersökning se att reformen ställer stora krav 

på tydlighet från ledningens sida. Både i uppdragets formulering, men 

även i avgränsningen av det. Vidare lyfter Alvunger (2015) fram behovet 

av arena och tid som grundläggande för kvaliteten i uppdraget. Detta är 

något som det verkar som om många organisationer brottas med att få 

till. Kanske hänger detta ihop; om uppdragets innehåll var mer tydligt 

definierat kanske även arenorna och tiden skulle tänkas igenom och an-

passas mer. Det kanske också skulle kunna bidra till att förstelärarnas roll 

inte ifrågasätts på samma vis som både Alvunger (2015) och Hjalmarson 

och Löfdahl Hultman (2016) menat är vanligt.   

Jacobsson (2017) beskriver vilka faktorer som är med och driver på lokalt 

förbättringsarbete. Detta är intressant även i ett förstelärarperspektiv, 

eftersom förstelärarens plats ofta är kopplat till förbättringsarbete. 

Jacobsson utgår från frirumsstrategin, vilken kort innebär att studera vil-

ken utveckling som kan skapas i det frirum som finns mellan skolkul-

turens begränsningar och styrdokumentens krav. Hennes första forsk-

ningsfråga riktar sig till vilka processer som kan urskiljas i skolförbätt-

ringsarbetet i de två skolor hon studerat under flera år. Hon beskriver 

skolutveckling som något som sker i episoder. Varje episod kan sluta med 

att utveckling sker eller inte. Intressant är att studera vilka motorer som 

driver de episoder som leder till förändring. Olika motorer driver olika 

episoder. Det som kan kopplas till min undersökning är att jag tror att 

man alltför ofta ser skolutveckling som något som skall initieras och dri-

vas under en termin eller ett läsår. Jacobsson visar att processen är 

mycket mer avancerad än så för att kunna dra slutsatser om utveckling 

skett eller inte. Förstelärarreformen har som mål att utveckla skolan. 
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Samtidigt är den öppen för många inslag. Kanske är skolkulturen inte till-

räckligt genomlyst på de skolor där förstelärarreformen inte bidrar till 

skolutveckling i det avseende som tänkts. Här är frirumsstrategin intres-

sant att nämna som analysredskap för att utröna vilken utveckling som är 

möjlig i en viss organisation. 

Hur förstelärarrollen påverkar organisationen har undersökts av Er-

landsson och Karlsson (2018). De har intresserat sig för hur förstelärar-

rollen anpassas till eller förändrar väl inarbetade organisatoriska struk-

turer. I deras studie av en högstadieskola där makten var relativt centre-

rad till Rektor, såg de att införandet av förstelärarna skapade en ny typ av 

organisation, rörande gruppsammansättning, kommunikation och makt. 

Ämnesgrupperna på skolan, som tidigare letts av huvudlärare, blev fler, 

och leddes istället av förstelärare. När denna förändring trätt i kraft för-

ändrades även ansvaret för ledaren av ämnesgruppen. Från att tidigare 

ha ansvarat för allt från litteratur och ekonomi kom ledaren att nästan 

enbart ansvara för skolutveckling i gruppen. Uppdraget hade förtydligats 

för ledaren av gruppen, men gruppen blev på köpet mindre autonom, och 

toppstyrningen blev mer framträdande. Tidigare hade huvudlärarna ett 

närmare samarbete med rektor, och i huvudlärarnas arbete ingick att 

hålla gruppen välfungerande, lösa konflikter, och kommunicera rektors 

intentioner. Det fanns en viktig social funktion; att få organisationen att 

fungera. Förstelärarnas uppdrag är mer inriktat på att driva och utvär-

dera skolutveckling, vilket gör arbetet smalare, men med högre krav på 

att samla och delge information om utvecklingen. Samtidigt påverkade 

själva ordet förstelärare hur de andra lärarna såg på sin egen uppgift. Hi-

erarkier skapades, och samarbetet blev sämre. Enligt Erlandsson och 

Karlsson (2018) visar studien att skolkulturen förändrats i och med 

förstelärarnas intåg i skolan. Eftersom läraryrket är så komplext och in-

nehåller kommunikation, utveckling, dokumentation, etc så är det käns-

ligt för förändringar.  
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Oxenswärd (2011) undersöker skillnader i hur olika skolutvecklingsper-

spektiv påverkar möjligheten av hur olika ansvarsfördelningar tolkas av 

skolans personal. Hon jämför skoleffektivitetsperspektivet med skolut-

vecklingsperspektivet, och menar att även om det senare är svårare att 

överblicka så öppnar det upp för bottom-up-strategier vilket sätter skol-

utvecklingen närmare eleven. De roller som skapas med detta perspektiv 

är mer formade av den praxis som omger undervisningen, och därmed 

blir rollerna mer förankrade i personalen. Det skapar en synergieffekt där 

rollerna blir tydligare, och fler aktörer blir delaktiga i skolans utveckling. 

Förstelärarreformen är en reform som förutsätter kollegialt samarbete. 

Att få igång processer där lärandet sker är en förutsättning för att kolle-

gor skall kunna lära sig av varandra. Samtidigt pressas skolan av flera 

top-down reformer gällande betygssteg och nationella prov. Som skolle-

dare och förstelärare måste man alltså vara uppmärksam på skolutveckl-

ingsperspektivet; att alla har möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen 

av organisationen. 

3.4 Sammanfattning av forskningsöversikten 

Det som jag sammantaget kan säga om forskningsläget är att skolutveckl-

ingsperspektivet är förknippat med förstelärarrollen. Det är en roll som 

skall driva utveckling som är praktiknära. Det finns flera internationella 

exempel på lärare som har ansvar att driva utveckling.  

Forskningen lyfter även fram den problematik som kan finnas med att 

skapa nya roller i skolor. Det finns en risk att rollerna skapas först, och att 

de sedan skall fyllas med en funktion. Att tolkningen av vad förstelärarol-

len skall innehålla är viktig kan man även koppla till denna undersökning. 

Om det inte finns en tydlighet i rollen, eller en genomtänkt ansvarsfördel-

ning, riskerar rollen att ha mindre möjlighet att bidra till skolans utveckl-

ing. Ett top-down perspektiv på utbilning och lärande sällan får genom-

slag i själva lärmiljön. Det är heller inte helt lätt att adressera skolutveckl-

ing genom att ge skickliga lärare mer ansvar för utbildningen. Det viktiga 
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är istället hur man styr de roller som finns i skolan. Att försteläraren är 

delaktig i den lärprocess som sker i klassrummet, verkar vara ett synsätt 

som är mer framgångsrikt än att exempelvis ge förstelärare mer utbild-

ning, eftersom ett uppifrånperspektiv inte per automatik ger bättre 

undervisning. Forskningsläget visar även hur aktuellt det är att vara noga 

med att definiera kärnan i uppdragen som finns i hela organisationen. Det 

är lätt att tänka att förstelärarna skall ersätta några andra positioner, 

såsom ämnesansvariga. Det man då lätt kan missa är att de uppgifter som 

låg i det tidigare uppdraget kan försvinna, vilket leder till oreda i skolans 

organisation. Att vara uppmärksam på att förstelärarskapet inte skall 

vara en utbyggnad av en gammal roll, utan en implementering av en ny, 

är viktig lärdom i sammanhanget. 

Förstelärarrollen har även skapat utmaningar för skolledare i Sverige, där 

de måste använda rollen på ett vis som är konstruktivt för skolan. Det har 

visat sig vara svårt ibland, eftersom rollen i sig påverkat skolkulturer och 

organisationernas struktur. Förstelärare anser att deras huvuduppdrag 

handlar om skolutveckling, och de är intresserade av att bedriva det-

samma. Deras huvudinriktning är det kollegiala utvecklingsarbetet, men 

det har inte varit lätt att driva det, eftersom sociala kollegiala reaktioner 

på försteläraruppdraget är vanligt. Det har bidragit till sämre stämning 

och mer hierarkier, vilket ibland begränsat den lärande kulturen på sko-

lor. Förstelärarollen har ibland ersatt gamla roller, och verkar överlag ha 

många olika tolkningar. Det har gjort att förstelärare känner sig ifråga-

satta i sitt utvecklingsarbete. Det finns en önskan hos förstelärare om ett 

tydligare mandat av rektor för att kunna driva skolutveckling.  

Forskningen lägger viss vikt vid den psyko-sociala dimensionen av att 

tillsätta relativt otydligt formulerade roller men med stor ekonomiskt 

åtskillnad till de andra rollerna på skolan. Det kan påverka det klimat som 

försteläraren sedan är satt att driva utveckling i. Något som kan vara 

svårt att göra om förstelärarrollen är ifrågasatt redan innan utvecklings-

arbetet börjat.  
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Forskningsfält jag undersöker är således aktuellt, och fyller en lucka i 

forskningen. Hur upplever förstelärare att deras bidrag till skolutveckling 

är, och finns skillnader mellan olika typer av förstelärare?  
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4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

4.1 Vetenskapsteoretisk grund 

Hermeneutisk tradition utgår från tanken om att verkligheten måste tol-

kas av den som betraktar eller utvärderar den. På så vis blir den som mä-

ter eller undersöker verkligheten delaktig och medskapande i beskriv-

ningen av densamma. Den hermeneutiska traditionen är mer knuten till 

de kvalitativa metoderna i forskningen (Hartman 2004). 

Positivistisk tradition fokuserar på att mäta verkligheten utifrån givna 

begrepp eller faktorer, och skiljer sig från det hermeneutiska perspektivet 

genom att det utgår från att det finns en exakt verklighet, som kan mätas. 

Den positivistiska traditionen knyts traditionellt till den kvantitativa me-

todologin. Min uppsats har för avsikt att fånga erfarenheter, vilket kan 

knytas till den kvalitativa, och hermeneutiska traditionen, men jag utgår 

från en positivistisk grundad metod i och med att min empiri utgår från 

kvantitativa data.  

4.2 Kvantitativ metod 

Syftet min studie är att genom en enkätundersökning riktad till förstelä-

rare kartlägga vad försteläraruppdraget består av, hur det är utformat 

och kommunicerat inom en kommun. Studien undersöker även om förste-

lärare anser att de bidrar till skolutveckling. Vidare syftar studien till att 

undersöka om försteläraruppdraget skiljer sig åt mellan olika kategorier 

av förstelärare.  I detta fall har jag relativt goda kunskaper om fenomenet 

förstelärare, och vill generalisera och undersöka en större population 

kopplat till syftet. Enligt Jacobsen (2017) är det då lämpligt med en kvan-

titativ undersökning. För att göra densamma är det emellertid centralt att 

forskningsfrågorna är ställda så att de går att sammanställa kvantitativt, 

trots att de spänner över områden som egentligen är grund för tolkning 

(erfarenheter). Enligt Jacobsen (2017) kan detta emellertid ge bristande 

förståelse till den kontext eller de perspektiv som respondenten svarar 
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utifrån, emedan man även får en bättre förmåga att hålla analytisk distans 

till respondenterna. Det får man inte vid kvalitativa undersökningar där 

tolkningen av utsagorna istället är central (Andersson 2014). 

4.3 Teoretisk grund 

 4.3.1 Skolutvecklingsforskning  

Det teoretiska ramverk som min undersökning vilar på utgår från skolut-

vecklingsforskningsperspektivet. Skolutveckling som teoretisk grund 

inom forskningsfältet skola kan delas in i två huvudsakliga områden; sko-

leffektivitetsforskning (School Effectiveness) samt de närbesläktade 

forskningstraditionerna skolutvecklingsforskning och skolförbättrings-

forskning (School Improvement). Dessa två fält har skilda teoretiska per-

spektiv, där skoleffektivitetsforskningen antar ett strukturellt perspektiv 

med antaganden om orsak och verkan med ett tydligt samband mellan 

olika faktorer som påverkar skolor resultat är centralt. Skolförbättrings-

forskningen antar ett mer kulturellt perspektiv, där påverkansfaktorerna 

sätts i ett större sammanhang och inbegripet sociala relationer som inne-

fattas av arbetsprocesser och sociala och kulturella mönster (Jarl, Blos-

sing, Andersson, 2017). 

Inom ramen för denna studie utgår jag från skolutvecklingsforskningens 

ansatser, där ett tydligt Bottom-Up-perspektiv med problembaserade 

processer i fokus är dominerande. Till viss del utgår jag också från Skol-

förbättringsforskningens tankar om gemensamt lärande, då jag avser att 

undersöka förstelärarnas upplevda möjlighet till kollegialt lärande, vilket 

skolförbättringsforskningen har som en viktig utgångspunkt i det gemen-

samma lärandet. Hans-Åke Scherps (2013) definition av att skolutveckl-

ing handlar om att utveckla skolan som en lärande organisation, där lä-

rarnas erfarenheter och upplevelser av vardagsproblem står i fokus är en 

central utgångspunkt för min undersökning. 
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4.4 Begrepp 

De begrepp som knyter an till undersökningens teoretiska grund är an-

vända som utgångspunkt för undersökningens enkätfrågor. De handlar 

om hur förstelärare anser att de bidrar till skolutveckling och är även 

kopplade till de faktorer som försteläraruppdraget består i, skolutveckl-

ing i en lärande organisation och distribuerat ledarskap, både i lärande 

nätverk och som kollegialt lärande. Jag har valt att konkretisera begrep-

pen till tre centrala teoretiska begrepp: lärande organisation, kollegialt 

lärande samt nätverk. Dessa begrepp binder sammantaget samman skol-

utvecklingsperspektivet med formuleringen av förstelärarnas uppdrag i 

praktiskt arbete. 

 4.4.1 Lärande organisation 

Definitionen av en lärande organisation är ”En organisation som kontinu-

erligt lär sig av sina erfarenheter i syfte att lösa uppgifter på ett bättre sätt” 

(www.ne.se). Skolutvecklingsarbetet i förstelärarnas uppdrag syftar till 

att skapa ett gemensamt lärande som kan sprida sig till olika delar av den 

lokala och regionala organisationen (inom kommun och enskild skolen-

het). Deras arbete skall bidra till att organisationens struktur utvecklas så 

att ett naturligt lärande mellan olika aktörer på skolan upprättas. Detta 

karaktäriseras av att lärandet sker i olika sammanhang och på olika are-

nor i skolans dagliga verksamhet. Resultatet är att organisationen utveck-

las som ett resultat av de processer som fortgår inom den (Scherp 2013). 

På så vis är kan den lärande organisationen vara både ett resultat av 

förstelärarnas arbete, och en förutsättning för det.  

 4.4.2 Kollegialt lärande 

I Helen Timperleys (2013) forsknings- och utvecklingsprogram kring det 

professionella lärandet lyfter hon fram lärande gemenskaper som en 

nyckelfaktor för skolutveckling. Timperley menar att dessa ”lärande ge-

menskaper” tillsammans lär och utvecklas i syfte att förbättra elevernas 

lärande. För att utveckla det professionella lärande har Timperley utfor-
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mat en modell kopplat till det kollegiala lärandet och som är användbar i 

min studie. Med hjälp av modellen kan man analysera vilken nivå utveckl-

ingen på en given skola har uppnått. Jag kommer att återknyta mitt resul-

tat om vilken utveckling förstelärare anser att de bidrar med till denna 

modell. 

 

Att leda professionellt lärande 

Grundnivå Utvecklingsnivå Integrerad nivå 

Det professionella lä-

randet riktar sig till lä-

rare. Ledarna främjar 

lärandet och stödjer 

lärarna i deras arbete. 

Det professionella läran-

det riktar sig även till 

ledare som tar på sig 

rollen som lärande le-

dare, men de kunskaper 

som krävs för att axla 

denna roll definieras inte 

närmare och ges inte 

någon tydlig riktning. 

Ledare tar på sig en tyd-

lig ledarroll i det pro-

fessionella lärandet, in-

ser sitt eget behov av att 

lära sig göra detta och 

söker specifikt efter möj-

ligheter som motsvarar 

lärarens professionella 

lärande. 

Bygga upp egen och andras kunskap 

Grundnivå Utvecklingsnivå Integrerad nivå 

Ledares pedagogiska 

ämneskunskaper antas 

vara tillräckliga, och man 

försöker inte utveckla 

dem på något specifikt 

sätt. 

 

Ledare försöker bygga 

upp sina kunskaper, men 

inte nödvändigtvis peda-

gogiska ämneskunskaper 

eller kunskaper som spe-

cifikt handlar om att ef-

fektivisera de organisato-

riska rutinerna kring 

undervisande och lä-

rande. 

Ledare försöker bygga 

upp pedagogiska äm-

neskunskaper på viktiga 

fokusområden och kun-

skaper som specifikt 

handlar om att effektivi-

sera organisatoriska 

rutiner kring undervis-

ning och lärande. 

Figur 1 Reflektera över ditt professionella lärande (Timperley, 2013, s. 112). 

 

Eftersom både skolverket och den aktuella kommunen fokuserar på att 

lärandet skall vara kollegialt, och det är en stor del av förstelärarrollen 

blir detta begrepp relevant som grund. Det kan kopplas till forsknings-

fråga två om hur förstelärare anser att de bidrar till utveckling. 
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 4.4.3 Nätverk 

Utifrån kommunens definition av försteläraruppdraget innebär det också 

att förstelärarnas förväntas skapa nätverk. Douglas Engelbart (Bryke, m 

fl, 2018) myntade begreppet nätverkande förbättringsgrupper redan på 

1960-talet. Han utvecklade ett schema för individuellt och organisatoriskt 

lärande (figur 2). Han beskriver tre olika lärandenivåer, som jag ämnar 

använda i min analys av hur stor del förstelärarna ägnar sig åt organisa-

toriskt lärande, enligt Engelbarts definition. Detta begrepp kan kopplas 

både till forskningsfrågan om hur uppdraget utformats och kommunice-

ras (implementeringen) samt hur förstelärare anser att de bidrar till ut-

veckling.  

Lärande på A-nivå är den kunskap som individerna tillskansar sig under 

tiden de utövar sitt arbete. För lärare innebär det den kunskap man får i 

klassrumssituationer genom utveckling av sin egen undervisning. Lä-

rande på B-nivå innebär att kunskapen delas mellan individer inom 

samma organisation. Det kan ses som ett kollegialt lärande där grupper 

av lärare samlas för att utbyta erfarenheter som utgångspunkt för för-

bättringsarbete. Även kunskap och forskning vid olika institutioner och 

högskolor kan ingå i denna kunskapsutvecklingsnivå. Lärande på C-nivå 

innebär slutligen det lärande som sker mellan olika enheter. Det är en 

kunskapsform som skapas nedan idéer utarbetas, förbättras och testas i 

många olika sammanhang. Förutsättningen för C-nivån är att organisat-

ionen är noga genomtänkt, med det Engelbart kallar nätverkshubbar och 

lämplig teknologi som gör det möjligt att snabbt kommunicera nya kun-

skaper och insikter som utvecklas. Teorin lyfter fram den kollektiva för-

mågan som skapar förutsättningar för en drastiskt ökande möjlighet för 

den gemensamma lärandeprocessen att få genomslag inom många olika 

fält och hos många olika individer (Bryk m fl 2018).  
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              Figur 2 Schema över socialt lärande (Engelbarts, refererad i Bryk, m fl, 2018). 

 

4.5 Metodologisk ansats 

Min undersökning grundar sig på en kvantitativ studie riktad till förstelä-

rare. Data är insamlad med en öppen webbenkät riktad till förstelärare. 

Den kvantitativa metoden med abduktiv ansats används eftersom jag i 

förväg har viss kunskap om förstelärares uppdrag och vilka det berör. Det 

har i sin tur givit upphov till nya frågeställningar som jag söker svar på. 

Detta kan sägas utgöra en problemlösningsprocess som innehåller både 

en induktiv och deduktiv ansats (Jacobsen, 2017), då jag söker efter san-

nolika beskrivningar och förklaringar kopplat till förstelärarna upplevelse 

av att bidra till skolutveckling. 

Det är bra att använda en kvantitativ metod när man vill generalisera för 

att få mer data om ett visst fenomen. Fördelen med kvantitativ data är att 

den är lättare att hantera, men ger en relativt ytlig bild av fenomenet, och 

tar inte hänsyn till variation beroende på kontext (Jacobsen, 2017). Den 

kvantitativa ansatsen metoden har sitt ursprung i en positivistisk kun-

skapssyn och en realistisk sanningsteori. Denna teori utgår från tanken 

om att det finns en objektiv sanning, och att denna är undersökningsbar. 

Man kan exempelvis anta att något är sant om det man tror om något 
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överensstämmer med att det går att bevisa genom att underöka om fak-

tum överensstämmer med det man trott (Hartman 2004). Den kvantita-

tiva ansatsen metoden handlar ofta om att utgå från ett begrepp eller en 

fråga och samla kvantitativ data som man sedan undersöker, sorterar och 

analyserar kopplat till det man avsett att undersöka. I min undersökning 

är det av vikt att få kvantitativ data, och därför är det realistiska perspek-

tivet en utgångspunkt. Emellertid kommer data att handla om mina anta-

ganden om upplevelser som kopplas till förstelärarrollen. Jag kan således 

inte härleda hela arbetsgången till den realistiska sanningsteorin. Den 

vilar även i den icke-realistiska sanningsteorin, eftersom de kvantitativa 

data kommer att hämtas ur respondenternas tolkningar. Både tolkningar 

av frågorna, och genom att de tolkat den värld som de verkar i. Detta gör 

att det kan vara svårt att få tag på en helt objektiv sanning, vilket är grun-

den för det realistiska sanningsteoretiska fältet (Hartman 2004).  

Det är inte helt enkelt att knyta min uppsats till enbart en tydlig teoretisk 

grund. Den har sin metodologiska ansats i positivismen, men använder 

hermeneutik och socialkonstruktivism vad gäller tolkning och förståelse. 

Positivismen som vetenskapsteori kan knytas till de realistiska sannings-

teorierna. Centralt inom positivismen är att de vetenskapliga teorierna 

och begreppen skall mätas, så att samband kan påvisas (Hartman 2004). 

Positivismen kommer att beteckna det som är, istället för att tolka det 

som förekommer. Vid studier av samhället under 1800-talet fanns ström-

ningar som ville undersöka sociala fenomen med naturvetenskapliga me-

toder, så att det skulle finnas ett enhetligt sätt att se på hur man får fram 

sanningen. Detta benämns det naturvetenskapliga forskningsidealet. Det 

skapades emellertid en motreaktion mot detta förhållningssätt, som me-

nade att man strikt skulle skilja på det naturvetenskapliga förhållnings-

sättet och det socialvetenskapliga. Denna inriktning, hermeneutiken, me-

nar att det inte alltid finns en objektiv sanning, och att sociala företeelser 

snarare kan fångas genom att man undersöker den i sin kontext. Detta 

kräver kvalitativa metoder som får fatt på varför olika uppfattningar 
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finns. Tolkningen är således central, och metoderna skiljer sig mellan 

dessa vetenskapsteorier Andersson (2014).  

Min undersökning grundar sig således på kvantitativa metoder, men dess 

vetenskapliga grund finns både i positivismen, och hermeneutiken. Detta 

beror på att det inte enbart är kvantitet som mina forskningsfrågor har 

för avsikt att mäta, men att tillvägagångssättet är kvantitativt. Vissa av 

frågorna behandlar emellertid upplevelser och åsikter. Det kvantitativa 

tillvägagångssättet begränsar ofta djupet i sådana frågor. Jag kommer att 

analysera de mönster som framträder, och dra slutsatser om förstelärares 

praktik, vilket kanske skulle beskrivas mer noggrant med kvalitativ me-

tod. 
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5 METOD 

5.1 Operationalisering av syfte 

Syftet med uppsatsen operationaliseras genom att forskningsfrågorna 

formuleras kvantitativt och undersökningsbart, även om syftet innehåller 

kvalitativa formuleringar. För att konkretisera använder jag begrepp som 

erfar, skattar, anser och upplever, vilka jag sedan kommer att redovisa. 

Operationaliseringen av enkätfrågorna utgår från dessa forskningsfrågor, 

samt teoretiska begreppen nedan kopplade till de styrdokument som 

kommunen och skolverket utgår från i sina beskrivningar av uppdraget 

(se operationaliseringskarta: Bilaga I). 

5.2 Urval 

 

Det urval jag gjort klassas som ett bekvämlighetsurval, eftersom jag har 

min anställning i kommunen som undersöks. Dock görs även ett ända-

målsenligt urval (Hartman, 2004), då undersökningen syftar till att stu-

dera samtliga förstelärares uppdrag i en kommun kopplat till kommu-

nens uppdragsformulering. Det innebär dock att urvalet inte kan sägas 

vara representativt för förstelärares upplevelser kopplat till uppdrag i en 

större kontext (för Sverige generellt). Kommunens förstelärare är 90 till 

antalet. Det är ett ansenligt antal och möjliggör analyser kopplat till kön, 

antal år som förstelärare samt ämnes- och stadietillhörighet och som kan 

procentberäknas (Trost, 2012). Förstelärarna i kommunen har olika erfa-

renheter av sitt försteläraruppdrag, då uppdraget tilldelas i tvåårsinter-

valler, med möjlighet att åter ansöka efter två år. Det innebär att vissa har 

längre erfarenhet genom att de innehaft uppdraget sedan kommunen tog 

del av reformen för sex år sedan. Andra har precis avslutat sitt första år 

som förstelärare.  
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5.3 Genomförande 

Data till undersökningen är insamlad genom en webbaserad öppen enkät. 

Enkäten skapades i programmet Survey and Report. Jag mejlade ut länken 

till förstelärarna i kommunen. Resultatet på enkäten exporterades sedan 

till programmet Excel. Från Excel till programmet SPSS importerades se-

dan data. I samband med att jag importerade data kodade jag även svaren 

i enlighet med de svarsalternativ som fanns i enkäten. Kodningen utgår 

från värde 1 och värdena stiger sedan med ett för varje svarsalternativ i 

de värderande frågorna (ordinalskalor). Enligt Jacobsen (2017) är det en 

lämplig metod att använda sig av vid kodningen. Vad gäller kodning av 

kategorier, såsom ämnestillhörighet har jag kodat dem utan inbördes 

ordning med 1 som utgångspunkt och sedan stigande i den ordning som 

svarsalternativen presenterats i enkäten. Jacobsen (2017) menar att det 

inte finns ett exakt tillvägagångssätt för kodning, men att kodningen skall 

kännas logisk och enkel att komma ihåg. Jag kodade 999 som missing va-

lue, så att detta värde inte kom att påverka statistiken. 

Mina analyser är gjorda i programmet SPSS. SPSS är ett program som man 

vanligen använder när man vill analysera stora mängder data. Jag an-

vände mig både av univiariata och multivariata analysmetoder i mitt ar-

bete med data i programmet. 

5.4 Enkätkonstruktion  

 5.4.1 Operationalisering 

Studiens syfte är att undersöka förstelärarnas uppfattning om sitt upp-

drag, och hur de anser att de bidrar till skolutveckling. För att göra detta 

har jag konstruerat enkäten utifrån de huvudområden som skolverket 

och kommunen formulerat uppdragets inriktning kring samt de begrepp 

som är centrala för förstelärarnas arbete och för skolutvecklingsforsk-

ning. 
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En grundläggande förutsättning för att genomföra en kvantitativ studie är 

att forskningsfrågorna kan konkretiseras med precisa och avgränsade 

svarsalternativ i enkäten. Denna operationalisering av ofta komplexa be-

grepp är svår. (Jacobsen, 2017). Vid en operationalisering inför enkätkon-

struktionen framkom tre huvudgrupper av begrepp som jag sedan kunde 

förtydliga genom mina frågeställningar.  

Här följer en förklaring till denna operationalisering. Jag har valt att för-

tydliga de delar jag vill mäta genom att färgsätta begreppen. Det skapade 

en för mig tydlig bild av kopplingen mellan Skolverkets och kommunens 

uppdragsformulering.  

Vid formulering av forskningsfrågor såväl som enkätfrågor har jag utgått 

från Skolverkets formuleringar kring försteläraruppdraget men också 

kommunens uppdragsformulering. Utifrån denna formulering utkristalli-

serar sig fem områden som alla är kopplade till skolutveckling och kolle-

gialt lärande och därför är intressanta att undersöka; förstelärarens upp-

dragsformulering, uppdragets koppling till aktuell forskning, arena för 

uppdraget samt med vilken frekvens uppdraget synliggörs för att bidra 

till kollegialt lärande. 

Jag vill undersöka i vilken utsträckning den stämmer överens med förste-

lärarnas formulerade uppdrag på respektive skola och om det sker i sam-

råd med rektor. Dessutom är det intressant att undersöka graden av 

koppling mellan skolforskning och skolpraktik. 

”I Täby kommun är förstelärarens uppdrag att utveckla 

undervisningen. Därmed bidrar du aktivt till att utveckla den 

pedagogiska kärnverksamheten och är medskapande för 

kommunens elever att nå högt uppsatta kunskapskrav.   

Du ska som förstelärare vara länken mellan skolforskning och 

skolpraktik. Avsikten är att utveckla undervisning på den egna skolan 

och tillsammans med kollegor lyfta den dagliga praktiken till ett möte 

med forskning, beprövad erfarenhet och evidensbaserat lärande. 
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Detta gör du bland annat genom att utöva ett tydligt pedagogiskt 

ledarskap och utveckla en lärande organisation inom ramen för din 

undervisning. Du bidrar aktivt till det kollegiala lärandet genom att 

dela med dig, bjuda in till klassrumsbesök, inspirera, stödja och 

handleda kollegor genom kollegialt lärande.   

Uppdraget är tidsbegränsat till 2 år och du måste undervisa minst 75 

% av en heltidstjänst för att kunna få en tjänst som förstelärare. 

Lönetillägg under uppdragstiden är 5 000 kronor per månad 

(brutto).   

Uppdragets utförande på skolan och prioriteringen av tid är en 

överenskommelse mellan rektor och försteläraren. Förstelärarna 

organiseras på den lokala skolan utifrån rektors upplägg kring 

organisationen. Kunskapen fördjupas under uppdragsperioden i 

enlighet med uppdragsbeskrivningen som givits av rektor på skolan. 

Som förstelärare i Täby förväntas du dela med dig av din kunskap till 

övriga medarbetare i kommunen såväl lokalt som centralt.” 

 Täby Kommun, 2018 

Figur 3 Färgkodning av uppdragsbeskrivning kopplad till fem utvecklingsområden 

 5.4.2 Bakgrundsfrågor  

De första sex frågorna (bilaga 3, frågorna [1]-[6]) i enkäten är bakgrunds-

frågor, sk bakgrundvariabler, där man ska ange kön, åldersgrupp, ämnes-

tillhörighet, vilket stadium man huvudsakligen undervisar i, antal år som 

lärare respektive förstelärare. Kodningen för dessa frågor följer alternati-

vet med 1 för det första alternativet 2 för nästa osv. 

 5.4.3 Begreppsfrågor (uppdragsfrågor) 

Tolv av frågorna (bilaga 3, frågorna [7]-[12], [15]-[20]) är av den typ jag 

har valt att beteckna ”uppdragsfrågor” kopplade till respondentens syn 

på sitt förstelärarskap. Den första av dessa lyder: ”Vem har formulerat 

ditt försteläraruppdrag?” och är en sluten fråga med 7 svarsalternativ. 
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Kodningen för dessa frågor följer svarsalternativen med 1 som första al-

ternativ 2 för nästa osv. Ovanför svarsalternativen finns instruktionen 

”Välj det alternativ du tycker bäst stämmer överens.” Vid ja och nej frågor 

är ”Ja” kodat som 1 och ”Nej” kodat som 2. 

 5.4.4 Utvärderande frågor 

I enkäten finns tre utvärderande frågor (bilaga 3, frågorna [13], [14] och 

[21]). Enkätens sista fråga består av en Likert-skala (Jacobsen, 2017) med 

en lista med 7 påståenden, som alla börjar med frasen ”Anser du att ditt 

uppdrag som förstelärare utvecklar…?” Dessa ska respondenten ta ställ-

ning till genom att kryssa i en av fyra rutor med fördelningen ”Inte alls”, 

”Till liten del”, ”Till stor del”, ”Helt och fullt”. Kodningen för dessa frågor 

är 1 för inte alls, och sedan stigande till 4 för helt och fullt. 
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5.5 Bearbetning och analys 

För bakgrundsinformationen använder jag mig av deskriptiv statistik. 

Den är i huvudsak univariat, en variabel i taget (Jacobsen 2017). Jag an-

vänder procentsatser för markera de mest utmärkande svaren. Jag an-

vänder även till viss del medelvärde och typvärde som statistiska 

centralmått och standardavvikelse som spridningsmått, vilket är centralt 

för förståelsen av bredden i svaren (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 

2010). Spridningsmåttet kan lyfta fram hur enhetlig bilden är runt typ- 

eller medelvärde. 

Forskningsfråga ett undersöks med univariat analys av de enkätfrågor 

som riktar sig till denna frågeställning, i huvudsak begreppsfrågorna. Jag 

presenterar den deskriptiva, beskrivande, statistiken över hur respon-

denternas svar fördelar sig procentuellt mellan de olika svarsalternativen 

i enkäten. Jag förstärker sedan de utmärkande svarsalternativen (de som 

är markant höga eller låga) genom kompletterande statistik, central- och 

spridningsmåtten typvärde och standardavvikelse. 

Forskningsfråga två är en bredare fråga som riktar sig till många variab-

ler, och kräver därför en mer djupgående analys av hur variablerna sam-

varierar.  Den första delen av frågan (Hur bidrar förstelärare till utveckl-

ing) analyseras multivariat med en explorativ faktoranalys. Jag kommer 

att utgå från de frågor där förstelärarna har fått värdera sin insats (utvär-

deringsfrågorna). En faktoranalys används när man vill finna bakomlig-

gande faktorer för att analysera hur svar samvarierar och har en icke ut-

talad grund som kan läsas i samvariationen (Djurfeldt et al, 2010). Reste-

rande del av frågan, om vilka områden och forum som uppdraget används 

i, analyseras med bivariata analyser av samvariationen av två variabler sk 

korstabulering. 

Även den tredje forskningsfrågan analyseras med korstabulering. Här 

jämför jag och redogör för de största skillnaderna, och de största likhet-

erna avseende svaren från olika ämneslärare och olika stadier. 
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5.6 Bortfall 

54 av de 90 respondenterna valde att besvara enkäten, vilket ger ett ex-

ternt bortfall på 40 % och en svarsfrekvens på 60 %. Det interna bortfal-

let anges endast i de av frågorna jag väljer att djupare analysera.  

En stor del av vårens försteläraruppdrag i kommunen har varit att delta i 

ett kommunövergripande konvent. Det har inneburit en större arbetsbe-

lastning än vanligt hos förstelärarna. Enkäten distribuerades/skickades 

ut några veckor innan datumet för konventet. Möjligen upplevde förstelä-

rarna det mindre angeläget att lägga tid på att besvara enkäten till förmån 

för sin egen presentation på konventet. En påminnelse skickades ut kort 

efter konventet och ytterligare respondentsvar kom då in.  Bortfallet kan 

även ha att göra med att man inte kände sig trygg med att göra en enkät 

inför någon som varken är ens chef eller en person utifrån. Det kan göra 

att respondenterna inte är säkra på hur informationen om dem kommer 

att användas. Inom kommunen genomför man under våren många enkä-

ter, varför det även kan förekomma en viss enkättrötthet (Jacobssen, 

2017), vilket kan påverka både svarsfrekvens och reliabilitet. 

5.7 Etiska överväganden 

Att undersöka den egna organisationen, i detta fall den kommun jag arbe-

tar i, kan i vissa fall vara problematisk. Genom att jag besitter kunskap om 

och har viss förförståelse kring förstelärarnas och kommunens arbete, 

kan det vara svårt att förhålla sig objektiv. Mina egna erfarenheter och 

åsikter kan skymma det faktiska tillståndet. Dessutom kan det inverka 

negativt att undersöka sitt egen arbetsgivare vid själva analysen. Fram-

kommer känslig information eller som skulle kunna tolkas till organisat-

ionens eller kommunens nackdel, kan det påverka analys, resultat och 

slutats. Svårigheter att förhålla sig neutral eller till och med kritisk kan 

försvåras av detta faktum. Vidare är det faktum att jag själv är förstelä-

rare något som kan göra att respondenterna känner sig synade. De kan 

anse att jag i och med att jag tar del av deras åsikter får mer inflytande 
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över förstelärare eller den grupp de tillhör. För att minska att denna risk 

blir det ett etiskt övervägande huruvida jag skall fråga efter skoltillhörig-

het. Jag väljer att inte göra det, då det skulle kunna skapa problematiska 

jämförelser mellan skolor/stadier och rektorer inom kommunen. Det 

skulle kanske också påverka reliabiliteten i svaren.  

Vad gäller själva undersökningsförfarandet följer jag vetenskapsrådets 

fyra forskningsetiska principer (vetenskapsrådet 2017) genom att infor-

mera de 90 respondenterna vid enkätundersökningen om studiens syfte, 

respondenternas möjlighet att själva bestämma över sin medverkan, kon-

fidentialiteten kring enkätsvaren samt att framkomna uppgifter endast 

används i detta undersökningssyfte och inget annat (se bilaga 2, 

Missivbrev).  I missivbrevet informerar jag också om frivilligheten i 

undersökningen. 

 I och med att respondenterna får välja att vara med i undersökningen 

eller ej kan man säga att valet är fritt. Enligt Jacobssen (2017) kan denna 

frivillighet emellertid inte alltid sägas vara uppfylld i och med att det in-

formeras. I mitt fall kan exempelvis respondenterna känna sig anmodade 

att svara, eftersom de ingår i en förstelärargrupp, och skall anses vara 

progressiva i skolutvecklingsfrågor. Vidare kan den påminnelse jag skick-

at ut kännas tvingande för de som i ett första skede valt att inte genom-

föra enkäten. 

5.8 Bakgrundsfaktorer 

Enkätens sex första frågor behandlar bakgrundsfaktorer kopplat till kön, 

ålder, antal år i yrket, antal år som förstelärare, ämnestillhörighet samt 

inom vilket stadium man utövar sitt förstelärarskap. 

Studien genererade 54 svar, varav 41 kvinnor och 12 män, från totalt 90 

respondenter. Fördelningen mellan förstelärare och huvudsaklig ämnes-

tillhörighet var; Matematik 11 st, NO 8 st, Språk 7st, SO 5st, Prak-

tisk/Estetisk 6 st, Speciallärare 4 st, Klasslärare 13 st. Man kan alltså se 

att det är relativt jämnt antal matematik-, och klasslärare, medan NO och 
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språk hade färre, men även relativt jämn fördelning. De minsta grupperna 

var speciallärare och praktisk-estetiska lärare. 50 % av lärarna var i åld-

rarna 36-45 år. Det var den största ålderskategorin. Den näst största 

gruppen var 46-55 år, ca 38 %. Den äldsta och den yngsta ålderskategorin 

utgjorde tillsammans drygt 8 procent. Man kan alltså se att de flesta 

förstelärare är runt medelåldern. När det kommer till fördelningen mel-

lan skolornas stadier ser det ut som följer lågstadiet 20,4%, mellanstadiet 

24,1%, högstadiet 38,9% samt gymnasiet, 9 st med 16,7%. Här bör tilläg-

gas att endast en kommunal gymnasieskola finns i kommunen, vilket re-

sulterar i ett förhållandevis lågt antal gymnasielärare representerade i 

enkäten. Dock en relativt jämn fördelning procentuellt sett.  
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6 RESULTAT OCH ANALYS 

6.1 Lärares erfarenheter om hur uppdraget utformats, 

kommunicerats och utvärderats inom organi- 

sationen 

För att besvara denna frågeställning gör jag en frekvensanalys av enkät-

frågorna 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jag anger det svarsalternativ 

som fått högst värde procentuellt och i frekvens för att skapa en övergri-

pande bild över det som framträder tydligast i de olika frågorna. Är två 

värden markant höga återges båda. Jag avslutar med en sammanfattning 

av den bild som framträtt. 

Vad gäller förstelärares uppdragsformulering anser 61,1% (33st) att det 

sker i samråd med rektor eller annan skolledare. 18,5% (10st) svarar att 

de själva har formulerat sitt uppdrag. 11,1 % (6st) har fått sitt uppdrag av 

rektor, 5,6 % (3st) har utformat det i samråd med annan kollega och 3,7 

% (2st) har tilldelats uppdraget centralt av kommunen. De högsta resulta-

ten för hur formen för uppdraget ser ut är individuellt arbete 51,9 % (28 

st). 53,7 % (29 st) presenterar sitt uppdrag själv på skolan de arbetar på. 

Att utveckla kollegors lärande 77,8 % (42st) och elevers lärande 66,7 % 

(36 st) är det huvudsakliga fokus som fått högst värden av vad uppdra-

gets främst upplevs syfta till. 

När det kommer till hur ofta uppdraget utvärderas svarar 40,7% (22st) 

respondenter att de utvärderas varje läsår. 27,8 % (15 st) utvärderas 

varje termin och nästan lika stor andel 25,9 %  (14 st) av respondenter-

nasvarar att deras uppdrag aldrig utvärderas.  

Av de frågor som har högst och lägst standardavvikelse, kan man se att  

det finns stor likvärdighet i svaren kopplat till frågorna ”fokus ligger på 

att utveckla ämne” (0.293 std), samt om ”fokus ligger på att utveckla dig 

själv” (0,264 std). Typvärdet är två, vilket är kodat som ”nej”. Dessa vär-

den visar på samstämmighet mellan respondenternas nekande inställ-
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ning. De frågor som är framträdande genom att de har hög standardavvi-

kelse är: ”Hur presenteras ditt uppdrag” (standardavvikelse 1.012, samt 

typsvaret 2 och medeltal 2,35). Det indikerar en icke-samstämmighet 

mellan respondenterna, och typ- och medelvärdet visar att spridningen 

framför allt ligger över värde 2. Värde två är kodat som ”Av mig själv”. En 

annan fråga med stor spridning (standardavvikelse 1.181 och typsvar 3, 

vilket är kodat som ”lärarkonferenser på skolan”) är var uppdraget an-

vänds. Frekvensanalysen visar att det finns vissa frågor som delar förste-

lärarna, och vissa som de enas i. Det är något som kommer att fortsätta 

att behandlas i faktoranalysen. 

 6.1.1 Sammanfattning  

Förstelärare anser att deras uppdrag utformats framför allt i samråd med 

skolledning. De presenterar sitt uppdrag till stor del själv, och nästan en 

fjärdedel av förstelärarna får aldrig sitt arbete utvärderat. Uppdraget är 

ofta utformat kring kollegor och elevers lärande. De frågor som råder 

samstämmighet kring är framför allt att fokus ligger på lärande. De frågor 

som det finns stora skillnader i svaren kring är var uppdraget används 

och hur det presenteras. 

6.2 Hur förstelärarna upplever att de bidrar till ut-

veckling, och vilka områden och forum de anser att 

de utför sitt uppdrag mest inom. 

 6.2.1 Explorativ faktoranalys   

För att se om det finns underliggande strukturer som kan förklara varian-

sen bakom variablerna använder jag mig av explorativ faktoranalys.  Det 

är ett sätt att gruppera variabler utifrån hur de är förknippade med 

varandra. Man kan alltså säga att faktoranalysen lyfter fram underlig-

gande tendenser och faktorer som inte framkommer i de variabler man 

mätt enskilt (Hair, Black, Babin & Andersson, 2014). Den explorativa fak-

toranalysen ger underlag för att lyfta ut färre faktorer ur ett större 
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material med variabler. I forskningsfråga två undersöker jag hur förstelä-

rarna anser att de bidrar till utveckling, och inom vilka områden och fo-

rum de anser att de använder sitt uppdrag. Denna forskningsfråga hand-

lar alltså om flera olika variabler. För att besvara den görs faktoranalys på 

den inledande delen av frågan: ”Hur upplever förstelärarna att de bidrar 

till utveckling”. Forum och områden är väsentliga för hur de bidrar till 

utveckling. Dessa variabler kommer redogöras med efterföljande fre-

kvensanalys. 

 6.2.2 Hur förstelärarna upplever att de bidrar till utveckling.  

De enkätfrågor som är jag använder i faktoranalysen är de värderande 

frågorna: 

 Fråga 13: I vilka forum får du möjlighet att visa dina resultat? 

 Fråga 14: Värdera hur mycket tid du ägnar åt följande i ditt upp-

drag. 

 Fråga 21: En rad påståenden att ta ställning till. 

Varje fråga innehåller ett antal alternativ där respondenten skall värdera 

hur väl de tycker alternativet stämmer. Värdena som angetts är stigande 

och kodas från 1 (lägst) till 4 (högst) De tre frågorna innehåller 17 variab-

ler. Innan jag använder dem gör jag ett -KMO och bartletts test of spheri-

city för att se att materialet lämpar sig för en faktoranalys . Resultatet i 

KMO för dessa 17 variabler var 0.620, vilket är användbart, men lite lågt. 

Jag plockar därför bort de variabler som har lågt KMO i anti-

imagematrisen. Lågt i detta fall är markant under 0.5. Jag tar jag bort ”läsa 

aktuell litteratur” (0.171) samt ”Forum för att visa resultat: ämnesgrup-

pen” (0.381). Efter att ha tagit bort dessa gör jag analysen igen, och får då 

ett KMO-värde på 0.710, vilket är över gränsvärdet som eftersträvats 

(0.7). Måttet communalities svarar högt, samtliga över 0,5, vilket visar att 

samtliga variabler är aktuella att ingå i analysen och således får stå kvar. 

Jag ser att det finns totalt fyra komponenter som har ett egenvärde över 
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1, och alltså inverkar stort på variansen. Tillsammans förklarar de över 

64 % av den.  

Component 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 5,312 35,410 35,410 

2 1,764 11,761 47,171 

3 1,478 9,854 57,025 

4 1,075 7,164 64,190 

Tabell 1 Egenvärden faktoranalys 4 högsta värdena 

I screeplot kan jag se att det är framför allt de fyra första komponenterna 

som är aktuella för att förklara bakomliggande gemensamma faktorer. 

Sedan blir kurvan flackare, och förklarar därför allt färre delar av varian-

sen. 

 

Figur 4 Scree Plot faktoranalys 

För att närmare se hur dessa komponenter grupperat sig använder jag 

mig av den mer noggranna rotaded component matrix, som mäter varje 

variabel med varje annan variabel, och ser hur de laddar på varandra. Det 

ger ett mer noggrant mått på samvariationen mellan variablerna (Hair, et 

al, 2010). I rotated component index kan jag utläsa att det finns särskilt 

tydliga grupper kopplat till de tre första faktorerna. De övriga faktorerna 

utgörs av enstaka starka laddningar. Därför väljer jag att analysera de tre 

starkaste faktorladdningarnas grupperingar i min fortsatta analys. Här 

nedan åskådliggörs grupperna. Faktorladdningar som överstiger 0,6 kan 

anses vara goda indikatorer på bakomliggande gemensamma faktorer 

(Hair, et al, 2010). Den totala tabellen för laddningar som överstiger 0,3 

ser ut som följer: 
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 1 2 3 4 

påståenden: Utvecklar ditt uppdrag 

elevers kunskapsutveckling? 

,852    

påståenden:Utvecklar ditt uppdrag 

elevers sociala utveckling? 

,739    

påståenden:Utvecklar ditt uppdrag dig 

själv? 

,703    

påståenden:Utvecklar ditt uppdrag 

tillgängligt lärande? 

,671 ,389   

påståenden: Bidrar ditt uppdrag till 

skolans organisation? 

 ,733   

hur mycket tid du ägnar åt följande: Gå 

kurser och fortbildn 

 ,719   

hur mycket tid du ägnar åt följande: 

Handleda kollegor 

,428 ,694   

Forum för att visa resul-

tat:Ledningsgruppen 

 ,649  ,335 

påståenden: Utvecklar ditt uppdrag dina 

ämneskollegor? 

,421 ,463   

Forum för att visa resultat:Kollegiet; 

LAVA 

  ,745  

hur mycket tid du ägnar åt följande: 

planera uppdraget 

  ,721  

Forum för att visa resultat: Arbetslaget   ,630  

hur mycket tid du ägnar åt följande: 

Genomföra uppdraget 

,339  ,628 ,451 

påståenden: Utvecklar ditt uppdrag dina 

arbetslagskollegor? 

,329 ,552 ,578  

Forum för att visa resultat: Förstelärar-

gruppen 

   ,851 

Tabell 2 Starkaste faktorladdningarna fråga 13, 14, 21 

Av dessa laddningar kunde jag gruppera tre tydliga grupper av faktorer 

som verkade höra samman. Dessa redogörs av följande tre tabeller. 
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Faktor 1:   Faktor 2: 

Tabell 3 

Faktor 3:       Tabell 4 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tabell 5 

 

Tabell 3, 4 och 5, Rotated component index för de tre starkaste faktorgrupperna 

 

I en explorativ faktoranalys är nästa steg att analysera vad dessa samva-

riationen inom grupperna står för. Vad är den gemensamma nämnaren? 

Den första gruppen (tabell 3) är tydligt centrerad till elever, och dess del-

aktighet och lärprocesser. Den innehåller även tillgänglighet för elever att 

lära. Jag indexerar denna grupp som ”Elevfokuserad undervisningsutveckl-

ing”.  Den andra gruppen (tabell 4) laddar på variabler som har att göra 

med organisationens utveckling, och utveckling av kompetenser på sko-

lan. Detta verkar gälla flera av skolans nivåer, Både ledning och kollegor.  

Jag väljer att indexera den som ”Kompetens- och organisationsutveckling”. 

Den tredje gruppen (tabell 5) innehåller enbart fyra faktorer. Den handlar 

Utvecklar ditt uppdrag ele-

vers kunskapsutveckling? 

,852 

Utvecklar ditt uppdrag ele-

vers sociala utveckling? 

,739 

Utvecklar ditt uppdrag dig 

själv? 

,703 

Utvecklar ditt uppdrag till-

gängligt lärande? 

,671 

Bidrar ditt uppdrag till sko-

lans organisation? 

,733 

Hur mycket tid du ägnar åt 

följande: Gå kurser och fort-

bildning 

,719 

Hur mycket tid du ägnar åt 

följande: Handleda kollegor 

,694 

Forum för att visa resultat: 

Ledningsgruppen 

,649 

Forum för att visa resultat: 

Kollegiet; LAVA 

,745 

hur mycket tid du ägnar åt 

följande: planera uppdraget 

,721 

Forum för att visa resultat: 

Arbetslaget 

,630 

hur mycket tid du ägnar åt 

följande: Genomföra uppdra-

get 

,628 
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om tid och planering. Jag tror att det kan ha att göra med att förstelärarna 

känner att uppdraget tar mycket tid, både avseende genomförande och 

planering. Samtidigt laddar det högt på att utveckla kollegor. Denna 

grupp indexerar jag som ”Ökad arbetsinsats för kollegialt lärande”, ef-

tersom uppdraget ju i många fall ligger utanför det ordinarie uppdraget.  

Efter min explorativa faktoranalys har jag som svar på hur lärarna upple-

ver att de bidrar till utveckling fått fram följande gemensamma faktorer: 

1) Genom mer elevfokuserad undervisningsutveckling 

2) Genom utveckling av organisationens kompetens på olika nivåer. 

3) Genom ökad arbetsinsats för kollegialt lärande. 

 

Jag indexerar de variablerna som ingår i dessa tre faktorer. För att ute-

sluta att samvariationen är slumpmässig  reliabilitetstestar  jag de index 

jag har skapat med ett Chronbach Alphatest. 

 6.2.3 De områden och forum förstelärare skattar att de utför 

sitt uppdrag mest inom. 

Genom en korstabulering framträder två arenor där förstelärare framför 

alt upplever att de använder sitt uppdrag. 38,9 % anser att de använder 

sitt uppdrag mest under lärarkonferenser för hela skolan, tätt följt av 37 % 

som använder uppdraget i klassrummet.  

 6.2.4 Sammanfattning  

Förstelärare anser att de bidrar till utveckling genom tre huvudområden. 

Framför allt genom elevfokuserad undervisningsutveckling, vilket är den i 

särklass högsta gemensamma faktorn. De anser vidare att de bidrar ge-

nom att utveckla den kompetens som finns lokalt, och de anser att de på-

verkar på flera nivåer (individ och ledning). Slutligen anser de att de bi-

drar genom en ökad insats för kollegialt lärande. Förstelärarnas arbete 

riktar framför allt in sig på lokalt utvecklingsarbete. Klassrummet är en 

stor arena för arbetet, och även gemensamma konferenser på skolan. 
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6.3 Vad förstelärare inom olika ämnesinriktningar och 

stadium skattar att deras uppdrag framför allt    

innehåller samt hur eventuella skillnader ser ut. 

Vid en korstabulering kopplat till försteläraruppdraget och stadium fram-

träder en skillnad mellan stadierna vad gäller var uppdraget används. I 

samtliga stadier från mellanstadiet och uppåt används uppdraget mest i 

klassrummet. I lågstadiet finns emellertid en skillnad. Dessa förstelärare 

anser att de använder uppdraget mest vid konferenser på hela skolan 

(81,8 %). 

För att finna skillnader mellan ämnena korstabulerar jag ämnestillhörig-

het med tre frågor som kan kopplas till forum, vilken del i organisationen 

uppdraget kopplas till, samt hur ofta man handleder andra lärare. Resul-

tatet visar att samtliga ämnesgrupper använder uppdraget mest i klass-

rummet, förutom SO-lärare (80%), Klasslärare (69,2%)och Speciallärare 

(75%),  som använder uppdraget mest i gemensamma konferenser på sko-

lan.  

Samtliga ämnestillhörigheter använder uppdraget mest till att utveckla 

skolans prioriterade utvecklingsområden, utom NO-lärarna som istället 

har högst procent (37,5%) på att utveckla ämnet. 

I frågan om hur ofta man handleder andra lärare är det två grupper som 

skiljer sig från de andra genom att de har högt resultat på att handleda 

lärare en gång per vecka. Det är SO-lärarna och Speciallärarna. 60 % av 

SO-lärarna handleder andra en gång i veckan eller varje dag. För Speci-

allärarna är siffran 100% för samma variabler. 

Vid reliabilitetstestet av korstabuleringarna fick jag relativt låga Chi2-

värden: 0.53, 0.51 samt 0.79 var dessa värden.. Det betyder att det inte 

går att bortse från att urvalet inte är representativt kopplat till en större 

population. Slumpen kan utgöra en del av variansen. Man vill ha över 0.95 

för god reliabilitet (Hair et al, 2014). 
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 6.3.1 Sammanfattning  

Det finns vissa skillnader mellan grupperna kopplat till stadium och äm-

nen, men likheterna är större än skillnaderna. NO-lärarna har ett tydli-

gare ämnesfokus på sitt uppdrag. Speciallärarna anser att de bidrar mest i 

kollegiala sammanhang, tillsammans med klasslärare, lågstadielärare och 

SO-lärare. Fokus ligger på skolutveckling över lag, och relativt få har ett 

annat fokus. Reliabiliteten för testen var emellertid låg, vilket leder till att 

inga säkra slutsatser kan dras.  
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7 DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

Att använda en kvantitativ ansats gällande kvalitativa variabler är inte 

helt oproblematiskt. Eftersom upplevelser kan beskrivas på många olika 

sätt är det svårt att med en deduktiv metod fånga den varians av upple-

velser som sannolikt finns inom förstelärarkåren. Samtidigt är det viktigt 

att ha statistiska variabler för att kunna göra analyser av de erfarenheter 

som lärarna har gjort.  Om metoden skulle vara kvalitativ skulle resultatet 

sannolikt innehålla en större varians av upplevelser. Samtidigt skulle ana-

lysen av resultaten då grunda sig mer på tolkande processer, och på så vis 

vara mer påverkad av min egen föreställning och inläsning i responden-

ternas utsagor.  Det finns alltså fördelar och nackdelar med respektive 

ansats (Jacobsen 2017). Den kvantitativa metoden med deduktiv ansats 

begränsar svarsalternativ och bredd, men är mindre kostsam i termer av 

tidsåtgång för genomförande och resultat. Den skapar också större fre-

kvens av data, i och med att man har möjlighet att nå fler respondenter. 

Analysförfarandet är enklare och ger större möjlighet för statistiska ana-

lyser om man använder kvantitativ deduktiv ansats. Dock finns nackdelar 

gällande reliabilitet och validitet.  

Min undersökning riktar sin sig på lärares erfarenheter. Dessa måste i en 

kvantitativ studie skattas, utifrån på förhand givna exempel. Dessa exem-

pel, tex ”arenor”, ”klassrum”, eller ”att handleda kollegor” gör det enklare 

att utläsa mönster, men ger kanske inte utrymme för respondenten att 

återge verkligheten utifrån sina arenor. För att säkerställa att lärares er-

farenheter dokumenterats mer korrekt, skulle jag varit behjälp av fler 

öppna frågor, eftersom dessa ger en mer direkt och nyanserad bild av 

lärares erfarenheter.   
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7.2 Reliabilitet 

Till att börja med begränsar det deduktiva förfarandet antalet svarsalter-

nativ.  Att fånga bredden i de upplevelser som finns blir då avhängigt op-

erationaliseringens kvalitet och svarsalternativen svarar mot det som 

respondenten tycker överensstämmer med dennes uppfattning. Jacobsen 

(2017) lyfter fram två parametrar som kan påverka hur tillförlitliga sva-

ren är i förhållande detta. Det kan dels resultera i ”tvingande” svar 

(Jacobsen, 2017, s. 243). Det kan vara så att respondenten känner att 

denne måste svara något av svarsalternativen, för att visa att denne har 

en uppfattning, istället för att hoppa över eller välja ”vet ej”-alternativet. I 

min undersökning har den sista öppna frågan innehållit en utsaga om att 

respondenten saknade svarsalternativ som stämde med dennes uppfatt-

ning. Det kan även vara så att respondenten inte har en tydlig åsikt, men 

ändå ”avtvingas” svar.  En annan parameter som kan påverka reliabilitet-

en är att svaren blir strategiska. Det kan vara fallet om respondenten tror 

att den har något att tjäna på att ange ett visst svar, eller att frågan inte är 

formulerad på ett vis som gör att respondenter ser vidden av frågeställ-

ningen, och därmed även vilka olika svarsalternativ som kan vara aktu-

ella. Förstelärare kan kanske i detta sammanhang anse att de exempelvis 

bör driva kollegial utveckling, och därför svara att de gör det, även om så 

inte är fallet. 

7.3 Validitet 

Att utgå från en öppen webenkät påverkar validiteten. Fördelen är att 

respondenterna inte kan spåras, vilket styrker det forskningsetiska per-

spektivet. Dock finns det inget sätt för mig att veta om respondenterna 

svarat flera gånger på enkäten, eller om det ens är en förstelärare som 

svarat på enkäten. Det skapar en osäkerhet avseende validiteten, det vill 

säga att enkäten mäter det som är avsett att mätas (Jacobsen 2017). Hur 

mycket tid och i vilken kontext som respondenten svarar är också 

centralt för med vilken noggrannhet, eftertanke och kvalitet responden-

ten lägger ned på att besvara enkäten. Enligt Jacobsen (2017) är tidpunk-
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ten och omständigheterna som respondenten är under vid genomföran-

det av vikt för hur väl svaren överensstämmer med de verkliga uppfatt-

ningarna. Vid mitt genomförande hade jag ingen inblick i denna kontext, 

vilket gör att den aspekten av undersökningens validitet är svår att vär-

dera. Jag skickade även ut en påminnelse efter en viss tid. Resultatet av 

detta kan vara att respondenterna svarar för att vara snälla och hjälpa till, 

vilket kan påverka validiteten av undersökningen. 

7.4 Resultatdiskussion 

Min studie visar att Skolverkets formulering kring förstelärarnas förut-

sättningar att bidra till skolutveckling genom att inta en nyckelroll i det 

kollegiala lärandet, inte ännu är förankrat hos skolledare.  Att förstelärar-

nas uppdrag utformas tillsammans med skolledningen, men till stor del 

kommuniceras av dem själva är något som kan skapa motsättningar och 

otydligheter i förstelärarrollen.  

Det är positivt att förstelärare upplever att de har stort inflytande i ut-

formningen av sin roll. Som Wyatt (2017) påtalat är miljön som kan skapa 

lärande viktig, och självständighet något som motiverar lärare. Det verkar 

som att det finns ett stort mått av medinflytande i uppdraget, och precis 

som Margolis (2012) fått fram i sin forskning är det viktigt att föränd-

ringarna sker nära klassrumsarbetet av de som har god inblick i under-

visningen. Higgins och Bonne (2011) poängterar dock hur viktigt det är 

att det finns stöd uppifrån organisationen i form av tydlighet och ansvar 

samt en konkret beskrivning av rollernas innehåll i skolan. Detta gäller i 

synnerhet ledande positioner. Att förstelärarna då får presentera sitt eget 

uppdrag till stor del kan ses som ett uttryck för att det inte finns en tyd-

lighet i rollen, och att den formella positionen inte alltid underbyggs av de 

formellt ansvariga ledarna på skolan. Detta kan underminera försteläar-

rollen, inte minst på skolor där det inte finns inarbetade strukturer för 

ansvar. Inflytandet är viktigt, men även känslan av att bidra och att kunna 

informera andra om vad rollen innebär. Att en stor del av förstelärarna i 
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min undersökning inte får sitt uppdrag utvärderat är ytterligare en indi-

kation på att de formella cheferna inte riktigt prioriterar förstelärarupp-

draget som en del av den systematiska kvalitetsutvecklingen. Att kraven 

på undervisningen kan bidra till att kvaliteten utvecklas och att föränd-

ringar sker i klassrummet lyfter Margolis (2012) fram i sin undersökning. 

Mina resultat visar att fokus i uppdraget som förstelärare upplevs ligga på 

lärandet. Både elevers och lärares, vilket är positivt. För att använda Tim-

perleys modell (2013) skulle man kunna visa på att resultaten i min stu-

die när det gäller att leda professionellt lärande hamnar på en utveckl-

ingsnivå, dvs att förstelärarna gärna vill ta på sig en tydlig roll att leda, 

men att rollen inte närmare definieras och ges någon tydlig riktning.  

Att förstelärare vill bidra till utveckling är något som framkommer tydligt 

i mina resultat. Alvunger (2015) intresserar sig för hur man som ledare 

kan förvalta denna drivkraft. Det är tydligt att förstelärare känner ett an-

svar för utveckling, och att ledningen kan förvalta denna. Samtidigt är det 

intressant att jag ser in mina resultat att förstelärarna även anser sig ha 

inflytande på skolledningen. Hur detta inflytande ser ut kan jag emellertid 

inte se i mina resultat, men det är tydligt att det finns ett lokalt fokus, och 

inte ett kommungemensamt dito. Förstelärarna verkar själva uppfatta att 

ledarskapet är distribuerat av rektor (Blossing, 2011) och att de innehar 

rollen som förändringsagenter. Den osäkerhet och Jante-känsla som före-

kommer i Hjalmarsson och Hultmans (2016) undersökning har jag inte 

kunnat se i mina resultat. Det kan bero på att undersökningen är kvantita-

tiv och inte inriktad på frågeställningar som kan påvisa djupare liggande 

åsikter. Den kollegiala utvecklingen är emellertid inte så framträdande 

som elevfokus och utveckling av elevers lärande. Detta skulle kunna tol-

kas som ett uttryck för att den kollegiala delen av utvecklingen inte är lika 

självklar som den som sker i klassrummet. Erlandsson och Karlsson 

(2018) menar att förstelärarnas intåg i skolan bidragit till en ny typ av 

skolkultur som indirekt påverkar de rådande rollerna. Svårigheten är att 

förstelärarrollen ännu ej är tillräckligt förankrad i skolorganisationen, 

vilket gör att den skolkultur som råder är avgörande för hur väl förstelä-
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rarna kan utföra sitt uppdrag. Skolor har inte byggt upp en tradition av 

kollegialt lärande. Jag kan se i mina resultat att förstelärarna är relativt 

samstämmiga i vad deras uppdrag innefattar och vilket fokus de skall ha. 

Dock finns det relativt liten bredd i denna beskrivning. Den fokuserar på 

utveckling av framför allt lärande i klassrumsmiljö. Detta kan också tyda 

på att förselärarrollen är trängd mellan andra roller i skolan, såsom ar-

betslagsledare och ämnesansvariga. Margolis (2012) menar att det är 

viktigt att förstelärarna finns kvar i klassrummet och inte rör sig uppåt i 

organisationen och försvinner från undervisningen. Det byggs in mycket i 

förstelärarrollen och risken är att det blir för mycket att härbärgera alla 

uppgifter. Om det samtidigt, som Margolis (2012) påvisar, finns ett mot-

stånd att tillerkänna formell status till dessa roller kommer inte förstelä-

rarna vilja eller orka att  fortsätta undervisa. Att fokus ligger på det kolle-

giala arbetet är bra, men det är viktigt att ledningen är medveten om den 

stora skillnad som utgörs av att ha ett uttalat förtroende på pränt, och att 

ha ett muntligt eller otydligt dito. 

Låg- och mellanstadielärarnas situation skiljer sig lite från övriga stadier.  

De verkar mindre självgående, mer styrda av skolledning om man ser till 

uppdragsformuleringen. Högstadielärarna visar på en större grad av 

självbestämmanderätt. Detta kan kanske bero på skolans struktur med 

mer självbestämmande inom högre stadier, och mer samarbete i lägre 

årskurser. Att uppdraget sällan formuleras i samråd med kollegor i äm-

nes- respektive arbetslagsgrupp och inte heller centralt från kommunen 

var även det intressant.  Det kan visa både på svårigheter att fånga upp ett 

grundläggande bottom-up-perspektiv men även på svårighet att styra 

med top-down-metoder. 

Att förstelärarna själva får presentera sitt uppdrag kan vittna om att 

förstelärarna har svårt att få mandat för sina uppdrag hos kollegiet, då 

det inte visar på något tydlig stöd från skolledning och rektor inför övriga 

lärare på skolan. Om de inte upplever mandat att bedriva kollegialt lä-

rande, kan uppdraget landa mer i klassrumssituationer av den anledning-
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en. Det är något som kan indikera på att det kollegiala lärandet fortfa-

rande behöver förankras i de lokala organisationerna. Skolutvecklingens 

metoder med lärande samtal, auskultationer osv skulle kunna möjliggöra 

för förstelärarna att få mandat och grund för sitt utvecklingsarbete. Upp-

levelsen av att uppdraget aldrig utvärderas är som inledningsvis påtalats 

anmärkningsvärt högt, 25,9%. Detta kan också bidra till att förstelärarnas 

möjlighet till egen och kollegial utveckling förminskas, samt att förank-

ring och bidrag till skolutveckling upplevs litet.  

Mitt resultat visade på en jämn fördelning mellan två arenor; i klassrum-

met respektive i lärarkonferenser för hela skolan. Det gör det intressant 

att fundera kring graden av kollegialt lärande om 37 % av respondenter-

na uppger att de har mest nytta av sitt uppdrag i klassrummet. När delar 

man i sådana fall med sig av eventuella erfarenheter? Att bidra till arbete i 

nätverk har fått litet genomslag i förstelärarnas val av arena i undersök-

ningen.  Varken de kommunövergripande konventen eller de mindre nät-

verksträffarna verkar fylla sin funktion. Enligt Engelbarts modell (refere-

rad i Bryk, mfl, 2018) sker lärandet i kommunen på nivå A eller B, dvs att 

förstelärarna tillskansar sig kunskap när de utövar sitt arbete i klass-

rummet och endast ibland delger varandra nyvunna erfarenheter inom 

ramen för kollegialt lärande.  Därav skulle man kunna tolka det som att 

fokus egentligen ligger på att utveckla den egna lärargärningen inom sitt 

eget ämne.  Fördelarna med att bygga nätverk kan tydliggöras om kom-

munen centralt skapar förutsättningar genom att erbjuda tekniska lös-

ningar för kommunikation och idéspridning. Här kan det visa sig att ett 

top-down-perspektiv, där kommunen ansvarar för att skapa ytterligare 

möjligheter för skolor att utveckla sitt lärande genom samverkan, är nöd-

vändigt.   

7.5 Vidare studier 

Det vore intressant att fördjupa sig i sambandet mellan skolkulturer och 

förstelärares möjlighet att bedriva utveckling. Vilken typ av skolkulturer 

gynnar att förstelärare kan bidra till utveckling, och vilka kulturer mot-
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verkar detsamma? För detta skulle en större undersökning över tid be-

höva göras, med kvalitativ metod. Djupintervjuer av både förstelärare, 

skolledare och lärare skulle kunna utgöra grunden för en jämförande stu-

die mellan skolor som lyckats med sitt förstelärarskap, och skolor som 

inte lyckats i lika stor utsträckning. Det skulle kunna göra att kontexten 

som förstelärarrollen växer fram i kunde belysas och analyseras i sin på-

verkan på möjligheten att bedriva skolutveckling som förstelärare. 
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9 BILAGOR 

Bilaga 1 - Operationaliseringskarta 

Syfte:  

Syftet med denna uppsats är att genom en enkätundersökning kartlägga vad 

försteläraruppdraget inom en kommun kan bestå av samt om förstelärare bidrar 

till skolutveckling. Jag vill även undersöka om uppdraget skiljer sig åt mellan 

olika kategorier av förstelärare.  

Frågeställningar: 

1) På vilka vis har förstelärarens uppdrag utformats, kommunicerats och 

utvärderats inom sin organisation?  

2) Hur bidrar förstelärarna till utveckling, och inom vilka områden och fo-

rum använder förstelärarna sitt uppdrag? 

3) Skiljer sig förstelärarnas uppdrag åt beroende på ämnesinriktningar och 

stadium? 

Teoretiskt begrepp Operationell definition Operationaliserad med följande enkätfrågor 

Kön   

Bakgrundsvariabler 

1. Vilken är din könstillhörighet (man, kvinna, ospecificerad)? 

Ålder 2. Ange inom vilken åldersgrupp du tillhör: 

Ämne 3. Ange vilket ämne du undervisar i: 

Stadium 4. Ange inom vilket stadium du undervisar: 

Antal år i yrket 5. Ange inom vilket åldersspann du arbetat som lärare: 

Antal år som förstelä-

rare i kommunen 

6. Ange antal år: 

   

 

Försteläraruppdraget  

 

Försteläraruppdragets for-

mulering och därmed syfte. 

 

 

Vem har formulerat ditt försteläraruppdrag? Välj det alternativt 

du tycker bäst stämmer överens:  

a) eget initiativ  

b) i samråd med kollega  

c) i samråd med ämneslärare 

d) i samråd med arbetslag  

e) i samråd med rektor eller annan skolledare 

f) rektor 

g) centralt formulerat av kommunen 
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Hur ser formen ut för ditt uppdrag?  

a) Delar mitt uppdrag med en kollega 

b) Delar mitt uppdrag med en grupp förstelärare 

c) Individuellt arbete 

Vad är ditt uppdrag kopplat till? Välj de två alternativ som passar 

bäst in på ditt uppdrag:  

a) Att utveckla din egen undervisning 

b) Att utveckla ditt eget lärande.  

c) Att utveckla ditt ämne 

d) Att utveckla elevers lärande 

e) Att utveckla dina kollegors lärande 

f) Att utveckla dig själv 

 

Välj den del där du ägnar mest tid åt  

a) Läsa aktuell litteratur inom ämnet 

b) Planera själva uppdraget 

c) Genomföra uppdraget 

d) Gå på föreläsningar/ kurser i ämnet 

e) Handleda andra   

   

 

Kollegialt lärande 

 

Uppdragets koppling till att 

bidra till kollegors lärande. 

 

Frekvens och  

Forum 

Var använder du försteläraruppdraget mest?  

a) I klassrummet 

b) På arbetslagsmöten 

c) Vid lärarkonferenser för hela skolan 

d) Vid skolledarmöten 

e) Vid kommungemensamma träffar (konvent) 

Hur presenteras ditt uppdrag på skola för lärarkollegiet? 

a) Inte alls 

b) Av dig själv 

c) Av biträdande rektor eller annan skolledare 

d) Av rektor 

Vilken del i organisationen anser du att ditt försteläraruppdrag 

huvudsakligen är kopplat till? 

a) Ämnet (att utveckla någon del av ämnet, eller hela ämnet) 

b) Skolans lokala organisation (att utveckla/stärka en viss del av 

skolans verksamhet) 

c) Skolans prioriterade utvecklingsområden (ett område som sko-

lan driver lokalt) 

d) Central kopplat till kommunen (ett område som är övergripande 

för hela kommunen) 

e) Vet ej 
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I vilka forum får du möjlighet att visa dina resultat? 

a) I ämnesgruppen 

b) I arbetslaget 

c) I lärarkollegiet via t ex LAVA (Lära av varandra) 

d) I förstelärargruppen 

e) I ledningsgruppen 

Värdera hur mycket tid du ägnar åt följande i ditt förstelärar-

uppdrag. (Inte alls, Till liten del, till viss del till övervägande del) 

a) Läsa litteratur i ämnet 

b) Planera uppdraget 

c) Genomföra uppdraget 

d) Gå på föreläsningar/kurser i ämnet 

e) Handleda andra 

Hur ofta får du möjlighet att redovisa resultat från ditt uppdrag? 

a) Inte alls 

b) 1 gång varje läsår 

c) 1 gång per termin 

d) 2-5 gånger per termin 

e) Varje vecka 

Hur ofta innebär ditt förstelärarskap att du handleder andra 

lärare? 

a) Aldrig 

b) Vid enstaka tillfällen 

c) Ca en gång i månaden 

d) Ca en gång i veckan 

e) Varje dag 

Hur ofta får du återkoppling av rektor på ditt uppdrag? 

a) Nästan aldrig 

b) En gång per termin 

c) En gång per månad 

d) Varje vecka 

Hur ofta får du återkoppling av någon kollega på ditt uppdrag? 

e) Nästan aldrig 

f) En gång per termin 

g) En gång per månad 

h) Varje vecka 

Hur ofta utvärderas ditt uppdrag? 

a) Aldrig 

b) En gång vartannat år 

c) Varje läsår 

d) Varje termin 
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Omarbetas/revideras ditt uppdrag någon gång? 

a) Nej, aldrig 

b) Varje läsår 

c) Varje termin 

d) Löpande efter behov 

 

   

Skolutveckling  Förstelärarnas upplevda 

förutsättning att bidra till 

skolutveckling. 

 

Uppdragets koppling till 

aktuell skolforskning 

En rad påståenden att ta ställning till: 

1. Anser du att ditt uppdrag som förstelärare utvecklar dig själv? 

2. Anser du att ditt uppdrag som förstelärare utvecklar dina kolle-

gor i ämnesgruppen? 

3. Anser du att ditt uppdrag som förstelärare utvecklar dina kolle-

ger i arbetslaget? 

4. Anser du att ditt uppdrag som förstelärare främjar elevers kun-

skapsutveckling? 

5. Anser du att ditt uppdrag som förstelärare främjar elevers soci-

ala utveckling? 

6. Anser du att ditt uppdrag som förstelärare bidrar till tillgängligt 

lärande?  

7. Anser du att du bidrar till utveckling av skolans organisation? 
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Bilaga 2 - Missivbrev  

 

 

Hej, 

Mitt namn är Maria Ekström och jag läser för närvarande sista terminen på Magis-

terprogrammet i Utbildningsledning och Skolutveckling vid Karlstad universitet. 

Inom ramen för programmets avslutande kurs, magisteruppsatsen, genomför jag en 

enkätundersökning riktad till förstelärare i Täby Kommun. 

Min studie syftar till att undersöka på vilka sätt och i vilka arenor försteläraren bi-

drar till skolans utvecklingsarbete. Uppsatsen är kvantitativ, vilket innebär att jag 

behöver samla in mätbara data kopplat till uppsatsens ämne. 

Jag utgår från teorier om skolutveckling och utvecklingsorganisationen i skolan, och 

vill även ha data som utgår från förstelärarnas erfarenheter av sitt uppdrag. Det är 

väldigt värdefullt för mig om du, i din roll som förstelärare, skulle vilja ta dig tid att 

fylla i enkäten, som tar uppskattningsvis 15 minuter genomföra. 

I undersökningen tar jag hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Detta innebär bland annat att deltagandet är frivilligt och att data hanteras konfi-

dentiellt. Det finns heller inga krav kopplat till deltagandet. Du är anonym och inga 

data kan spåras tillbaka till avsändaren. Svaren kommer enbart att användas som 

grund för forskning. 

Min förhoppning är att du med dina erfarenheter och kompetenser vill bidra till 

ökad kunskap om förstelärarnas roll i skolans organisation genom att besvara enkä-

ten. 

Om du har några frågor kring enkäten eller undersökningens resultat, kan du kon-

takta mig. 

Tack för din medverkan! 

Maria Ekström 
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Bilaga 3 – Enkätfrågor  

 
1. Vilken är din könstillhörighet (man, kvinna, ospecificerad)? 

 Man 

 Kvinna 

 Ospecificerad 

2. Ange vilken åldersgrupp du tillhör: 

 25-35 år 

 36-45 år 

 46-55 år 

 56-65 år 

3. Ange vilket ämne du huvudsakligen undervisar i (Undervisar du i flera ämnen, välj det alter-
nativ du har flest undervisningstimmar i): 

 Matematik 

 NO-ämnen 

 Språk 

 SO-ämnen 

 Praktisk/estetiska ämnen 

 Specialpedagogik 

 Klasslärare 

4. Ange inom vilket stadium du huvudsakligen undervisar: 

 Förskoleklass 

 Lågstadium 

 Mellanstadium 

 Högstadium 

 Gymnasium 

5. Ange hur många år du arbetat som lärare: 

 1-5 år 

 6-10 år 

 11-15 år 

 16-20 år 

 20 eller mer 

6. Ange antal år som förstelärare i kommunen: 

 1-2 år 

 3-4 år 

 5-6 å 
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7. Vem har formulerat ditt försteläraruppdrag? Välj det alternativt du tycker bäst stämmer över-
ens: 

 Eget initiativ 

 I samråd med kollega 

 I samråd med ämneslärare 

 I samråd med arbetslag 

 I samråd med rektor eller annan skolledare 

 Rektor 

 Centralt formulerade av kommunen 

8. Hur ser formen ut för ditt uppdrag?  

 Delar mitt uppdrag med en kollega 

 Delar mitt uppdrag med en grupp förstelärare 

 Individuellt arbete 

9. Vad är ditt uppdrag kopplat till? Välj de två alternativ som passar bäst in på ditt uppdrag: 

 Att utveckla din egen undervisning 

 Att utveckla ditt eget lärande 

 Att utveckla ditt ämne 

 Att utveckla elevers lärande 

 Att utveckla dina kollegors lärande 

 Att utveckla dig själv 

10. Var använder du försteläraruppdraget mest? 

 I klassrummet 

 På arbetslagsmöten 

 Vid lärarkonferenser för hela skolan 

 Vid skolledarmöten 

 Vid kommungemensamma träffar (konvent) 

11. Hur presenteras ditt uppdrag på skolan för lärarkollegiet? 

 Inte alls 

 Av dig själv 

 Av biträdande rektor eller annan skolledare 

 Av rektor 
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12. Vilken del i organisationen anser du ditt försteläraruppdrag huvudsakligen är kopplat till?  

 Ämnet (att utveckla någon del av ämnet, eller hela ämnet) 

 Skolans lokala organisation (att utveckla/stärka en viss del av skolans verksamhet) 

 Skolans prioriterade utvecklingsområden (ett område som skolan driver lokalt) 

 Centralt kopplat till kommunen (ett område som är övergripande för hela kommunen) 

 Vet ej 

13. I vilka forum får du möjlighet att visa dina resultat? Värdera till hur stor del för följande 
forum: 

I ämnesgruppen 

I arbetslaget 

I lärarkollegiet via t ex LAVA (Lära av varandra) 

I förstelärargruppen 

 I ledningsgruppen 
 

14. Värdera hur mycket tid du ägnar åt följande i ditt försteläraruppdrag. 

Läsa aktuell litteratur i ämnet 

Planera uppdraget 

Genomföra uppdraget 

Gå på föreläsningar/ kurser i ämnet 

Handleda andra  
 
15. Hur ofta får du möjlighet att redovisa resultat från ditt uppdrag? 

 Inte alls 

 1 gång varje läsår 

 1 gång per termin 

 2-5 gånger per termin 

 Varje vecka 

16. Hur ofta innebär ditt försteläraruppdrag att du handleder andra lärare? 

 Aldrig 

 Vid enstaka tillfällen 

 Ca en gång i månaden 

 Ca en gång i veckan 

 Varje dag 

 



Utvecklar ni verkligen skolan?  Maria Ekström 

72 

 

 

 
17. Hur ofta får du återkoppling av rektor på ditt uppdrag? 

 Nästan aldrig 

 En gång per termin 

 En gång per månad 

 Varje vecka 

18. Hur ofta får du återkoppling av någon kollega på ditt uppdrag? 

 Nästan aldrig 

 En gång per termin 

 Varje månad 

 Varje vecka 

19. Hur ofta utvärderas ditt uppdrag? 

 Aldrig 

 En gång vartannat år 

 Varje läsår 

 Varje termin 

20. Omarbetas/revideras ditt uppdrag någon gång? 

 Nej, aldrig 

 Varje läsår 

 Varje termin 

 Löpande efter behov 

21. En rad påståenden att ta ställning till.  

  Inte alls Till liten del Till stor del Helt och fullt 

Anser du att ditt uppdrag som förstelärare utvecklar dig själv? 
    

Anser du att ditt uppdrag som förstelärare utvecklar dina kollegor i ämnesgruppen? 
    

Anser du att ditt uppdrag som förstelärare utvecklar dina kolleger i arbetslaget? 
    

Anser du att ditt uppdrag som förstelärare främjar elevers kunskapsutveckling? 
    

Anser du att ditt uppdrag som förstelärare främjar elevers sociala utveckling? 
    

Anser du att ditt uppdrag som förstelärare bidrar till tillgängligt lärande? 
    

Anser du att du bidrar till utveckling av skolans organisation? 

     

22. Här kan du lämna synpunkter och kommentarer om din situation som förstelärare.   
Observera att jag inte kan svara på frågor som ställs här. Har du frågor kontakta  
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Bilaga 4 kodnyckel 

Nr Enkätfråga Kodning 
1.  Vilken är din könstillhörighet (man, kvinna, ospeci-

ficerad)? 

 

Kvinna:1 Man:2 Ospecificerat:0 

2.  Ange vilken åldersgrupp du tillhör  25-35 år: 1 

 36-45 år: 2 

 46-55 år: 3 

 56-65 år: 4 

3.  Ange vilket ämne du huvudsakligen undervisar i 
(Undervisar du i flera ämnen, välj det alternativ du 
har flest undervisningstimmar i): 

 

 Matematik: 1 

 NO-ämnen: 2 

 Språk: 3 

 SO-ämnen: 4 

 Praktisk/estetiska ämnen: 5 

 Specialpedagogik: 6 

 Klasslärare: 7 

4.  Ange inom vilket stadium du huvudsakligen under-
visar: 

 

 Förskoleklass: 1 

 Lågstadium: 2 

 Mellanstadium: 3 

 Högstadium: 4 

 Gymnasium: 5 

5.  Ange hur många år du arbetat som lärare: 

 
 1-5 år: 1 

 6-10 år: 2 

 11-15 år: 3 

 16-20 år: 4 

 20 eller mer: 5 

 
6.  Ange antal år som förstelärare i kommunen:  1-2 år: 1 

 3-4 år: 2 

 5-6 år: 3 

 
7.  Vem har formulerat ditt försteläraruppdrag? Välj 

det alternativt du tycker bäst stämmer överens: 

 

 Eget initiativ: 1 

 I samråd med kollega: 2 

 I samråd med ämneslärare: 3 

 I samråd med arbetslag: 4 

 I samråd med rektor eller annan skolledare: 5 

 Rektor: 6 

 Centralt formulerade av kommunen: 7 

8.  

 

Hur ser formen ut för ditt uppdrag?  

  
 Delar mitt uppdrag med en kollega: 1 

 Delar mitt uppdrag med en grupp förstelärare: 2 

 Individuellt arbete: 3 

9.  Vad är ditt uppdrag kopplat till? Välj 
de två alternativ som passar bäst in på ditt upp-

drag: 

 Att utveckla din egen undervisning 

 Att utveckla ditt eget lärande 

 Att utveckla ditt ämne 

 Att utveckla elevers lärande 

 Att utveckla dina kollegors lärande 

  

 Ja:1 

 Nej: 2 
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 Att utveckla dig själv 

10.  Var använder du försteläraruppdraget mest? 

  
 I klassrummet: 1 

 På arbetslagsmöten: 2 

 Vid lärarkonferenser för hela skolan: 3 

 Vid skolledarmöten: 4 

 Vid kommungemensamma träffar (konvent): 5 

 
11.  Hur presenteras ditt uppdrag på skolan för lärarkol-

legiet? 

  

 Inte alls: 1 

 Av dig själv: 2 

 Av biträdande rektor eller annan skolledare: 3 

 Av rektor: 4 

12 . Vilken del i organisationen anser du ditt förstelä-
raruppdrag huvudsakligen är kopplat till?  

  

 Ämnet (att utveckla någon del av ämnet, eller hela 
ämnet):  

 Skolans lokala organisation (att utveckla/stärka en 
viss del av skolans verksamhet):  

 Skolans prioriterade utvecklingsområden (ett 
område som skolan driver lokalt):  

 Centralt kopplat till kommunen (ett område som är 
övergripande för hela kommunen):  

  

 Vet ej: 0 

 Inte alls: 1 

 Till liten del: 2 

 Till stor del: 3 

 Helt och fullt: 4 

13.  I vilka forum får du möjlighet att visa dina resultat? 
Värdera till hur stor del för följande forum: 

 

I ämnesgruppen:  

I arbetslaget:  

I lärarkollegiet via t ex LAVA:  

I förstelärargruppen:  

 I ledningsgruppen:  
 

 Inte alls: 1 

 Till liten del: 2 

 Till stor del: 3 

Helt och fullt: 4 

14.  Värdera hur mycket tid du ägnar åt följande i ditt 
försteläraruppdrag. 

Läsa aktuell litteratur i ämnet 

Planera uppdraget  

Genomföra uppdraget 

Gå på föreläsningar/ kurser i ämnet:  

Handleda andra  
 

 

Inte alls : 1 

Till liten del: 2 

Till viss del: 3 

Till övervägande del: 4 

15.  Hur ofta får du möjlighet att redovisa resultat från 
ditt uppdrag? 

  

 Inte alls: 1 

 1 gång varje läsår: 2 

 1 gång per termin: 3 

 2-5 gånger per termin: 4 

 Varje vecka: 5 

 
16.  Hur ofta innebär ditt försteläraruppdrag att du 

handleder andra lärare? 

  

 Aldrig: 1 

 Vid enstaka tillfällen: 2 

 Ca en gång i månaden: 3 

 Ca en gång i veckan: 4 

 Varje dag: 5 
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17.   
Hur ofta får du återkoppling av rektor på ditt 

uppdrag? 

   

 Nästan aldrig: 1 

 En gång per termin: 2 

 En gång per månad: 3 

 Varje vecka: 4 

 

18.

  

Hur ofta får du återkoppling av någon kollega 

på ditt uppdrag? 

  

 Nästan aldrig: 1 

 En gång per termin: 2 

 Varje månad: 3 

 Varje vecka: 4 

 

19.

  

Hur ofta utvärderas ditt uppdrag? 

  
 Aldrig: 1 

 En gång vartannat år: 2 

 Varje läsår: 3 

 Varje termin: 4 

20.

  

Omarbetas/revideras ditt uppdrag någon 

gång? 

   

 Nej, aldrig: 1 

 Varje läsår: 2 

 Varje termin: 3 

 Löpande efter behov: 4 

 

21.  En rad påståenden att ta ställning till.  

  Inte alls Till liten del Till stor del Helt och fullt 
Anser du att ditt uppdrag som förstelärare utvecklar dig 

 själv? 
    

Anser du att ditt uppdrag som förstelärare utvecklar  

dina kollegor i ämnesgruppen? 
    

Anser du att ditt uppdrag som förstelärare utvecklar  

dina kolleger i arbetslaget? 
    

Anser du att ditt uppdrag som förstelärare främjar  

elevers kunskapsutveckling? 
    

Anser du att ditt uppdrag som förstelärare främjar 

 elevers sociala utveckling? 
    

Anser du att ditt uppdrag som förstelärare bidrar 

 till tillgängligt lärande? 
    

Anser du att du bidrar till utveckling av skolans 

 organisation? 

     

 

Inte alls: 1 

Till liten del: 2 

Till stor del: 3 

Helt och fullt: 4 

 


