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År 2013 kom reformen om karriäruppdrag för lärare, den innefattar både lektorer och 

förstelärare. Den här studien är riktad mot förstelärare i grundskolans tidiga år. Då 

karriärtjänsterna berör hela Sveriges lärarkår på ett eller annat sätt är det nödvändigt att 

förklara utvecklingen som sker kring förstelärarens uppdrag. Studiens syfte är att 

undersöka hur förstelärare, med tjänst i grundskolans tidiga år, uppfattar att de arbetar 

med skolans kvalitetsarbete. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats och 

empirin har samlats in genom 11 stycken semistrukturerade intervjuer. Det 

transkriberade materialet har analyserats med hjälp av fenomenografins sju analyssteg 

för att finna kategorierna som skapar studiens utfallsrum. Tjänsten som förstelärare har 

främst sökts på grund av rekommendation från rektor. Förstelärarnas uppfattning är att 

de saknar tid till att utföra sina uppdrag. Förstelärarna arbetar aktivt efter styrdokument 

och bedömningar för att ständigt utveckla undervisningen. Samarbete med andra 

förstelärare inom samma arbetsområde, och kollegialt lärande upplevs som en 

betydelsefull aspekt till kvalitetssäkringen av undervisningen. Dock saknas i dagsläget 

samarbete mellan förstelärare inom samma arbetsområde. 
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In 2013, the reform of a career mission for teachers appeared, which includes both 

senior lecturer and First-teachers. This study is directed to First- teachers in the earlier 

stages of primary school. Since these career missions includes all of Sweden, it is 

necessary to explain the development that takes place around the First-Teachers 

mission. The purpose of this study is to investigate how First-teachers, in the early 

stages of primary school, experience that they promote the quality work of their schools. 

The study is made by a qualitative approach and the empiricism has been collected by 

11 semi-structured interviews. The transcribed material has been analysed with the help 

of the seven analysing steps of the phenomenography, which creates the “outcome 

room” of the study. The main reason for why teachers have applied for the post First-

teacher is due to recommendations from the head teacher. First-teachers are 

experiencing the lack of time to prefill their missions. First-teachers are actively 

working with regulatory documents and judgement reports to persistently develop their 

teaching situation. Collegial teaching is, according to the First-teachers, a necessity to 

make sure that they quality proof their teaching. However, today there is no interaction 

between First-teachers in the same interest groups. 
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Förord 
Jag har intresserat mig för tjänsten som förstelärare sedan år 2013 när jag fick veta att 

den tjänsten skulle tillkomma. Efter att ha genomfört kurserna pedagogiskt 

yrkeskunnande ett och två, har jag haft ett intresse i att undersöka och veta mer om hur 

den vetenskapliga teorin och grundskolans praktik ska kunna gå hand i hand. Eftersom 

att jag då, 2013, uppmärksammade att ”glappet” mellan teori och praktik är större än 

vad jag först trodde. Min första tanke när karriärtjänsterna introducerades var att det 

skulle kunna bidra till att forskning introduceras och tillämpas av pedagogerna i 

grundskolan. I Skollagen (SFS 2010:800) står att arbetet i grundskolan ska vila på en 

vetenskaplig grund och beprövade erfarenheter. Dessvärre har jag upplevt motsatsen. 

Med vetenskaplig grund menas den kunskap som utgår från forskning
1
. För att en lärare 

ska kunna bedriva undervisning som bygger på forskning krävs att lärarna är 

uppdaterade med nya vetenskapliga rön. Min tanke är att försteläraren kan bidra till att 

minska ”glappet” mellan teori och praktik i grundskolan, att vara en så kallad 

gatekeeper
2
. En person som är central för skolutvecklingsfrågor, exempelvis 

förstelärare. Försteläraren agerar brygga mellan forskning och praktik
3
. Genom att 

förstelärarna introducerar forskning och tillägnar sig nya idéer och arbetssätt, kan de 

därefter visa och förklara metoder och verktyg för sina kollegor, kanske även till 

kollegor på andra enheter. Carlgren (2011) menar att det inom utbildningsområdet 

saknas forskning som utgör en brygga mellan den teoretiska forskningen och de 

praktiska verksamheterna. Hon menar även att en sådan typ av forskning ska belysa 

lärande och undervisning ur ett lärarperspektiv och kan jämföras med den kliniska 

forskningen inom vårdområdet. 

I debatten om förstelärare i tidningar och på internet kan konstateras att det råder skilda 

åsikter om förstelärare är positivt eller inte, för skolan och lärarna. Men det råder även 

en stor osäkerhet kring vad förstelärarnas uppgift är. Inom ramen för mina 

magisterstudier genomförde jag under våren 2014 en pilotstudie om förstelärare i syfte 

att få ökad kunskap om hur de själva förstått sitt uppdrag. Resultatet av den studien, i en 

av kurserna jag genomförde då, utgör också grunden för den föreliggande 

uppsatsstudien i detta examensarbete. I pilotstudien fann jag det intressant att 

                                                 
1
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/skolapavetenskapliggrund/tiofragorochsvar/vadarvet

enskapliggrundochbeprovaderfarenhet.5.70a8b7dc142d58733af64.html 
2
 En person som sållar informationen, enligt synonymer.se.  

Se även: http://christinaslibraryrant.blogspot.se/2005/10/various-uses-of-term-gatekeeper.html, 

https://books.google.se/books?id=wi0uRzndb0UC&pg=PA81&lpg=PA81&dq=gatekeeper+wenge

rs&source=bl&ots=5eBOI_7Zcv&sig=y3kImFUH6p9xBbv39U5jWXQqLXA&hl=sv&sa=X&ei=

yFQtVc7MC-f-

ygOv2oDABg&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q=gatekeeper%20wengers&f=false  och 

https://books.google.se/books?id=IgdM8gLrJ9oC&pg=PA468&lpg=PA468&dq=gatekeeper+wen

gers&source=bl&ots=s2XUTxnA9G&sig=1CVHD26JqMdHqkVK0Ko-

JeIep24&hl=sv&sa=X&ei=yFQtVc7MC-f-

ygOv2oDABg&ved=0CDgQ6AEwBA#v=onepage&q=gatekeeper%20wengers&f=false för 

utförligare förklaring av begreppet gatekeeper 
3
 Se Anne-Marie Körlings blogg http://korlingsord.se/archives/40129 

http://christinaslibraryrant.blogspot.se/2005/10/various-uses-of-term-gatekeeper.html
https://books.google.se/books?id=wi0uRzndb0UC&pg=PA81&lpg=PA81&dq=gatekeeper+wengers&source=bl&ots=5eBOI_7Zcv&sig=y3kImFUH6p9xBbv39U5jWXQqLXA&hl=sv&sa=X&ei=yFQtVc7MC-f-ygOv2oDABg&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q=gatekeeper%20wengers&f=false
https://books.google.se/books?id=wi0uRzndb0UC&pg=PA81&lpg=PA81&dq=gatekeeper+wengers&source=bl&ots=5eBOI_7Zcv&sig=y3kImFUH6p9xBbv39U5jWXQqLXA&hl=sv&sa=X&ei=yFQtVc7MC-f-ygOv2oDABg&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q=gatekeeper%20wengers&f=false
https://books.google.se/books?id=wi0uRzndb0UC&pg=PA81&lpg=PA81&dq=gatekeeper+wengers&source=bl&ots=5eBOI_7Zcv&sig=y3kImFUH6p9xBbv39U5jWXQqLXA&hl=sv&sa=X&ei=yFQtVc7MC-f-ygOv2oDABg&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q=gatekeeper%20wengers&f=false
https://books.google.se/books?id=wi0uRzndb0UC&pg=PA81&lpg=PA81&dq=gatekeeper+wengers&source=bl&ots=5eBOI_7Zcv&sig=y3kImFUH6p9xBbv39U5jWXQqLXA&hl=sv&sa=X&ei=yFQtVc7MC-f-ygOv2oDABg&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q=gatekeeper%20wengers&f=false
https://books.google.se/books?id=IgdM8gLrJ9oC&pg=PA468&lpg=PA468&dq=gatekeeper+wengers&source=bl&ots=s2XUTxnA9G&sig=1CVHD26JqMdHqkVK0Ko-JeIep24&hl=sv&sa=X&ei=yFQtVc7MC-f-ygOv2oDABg&ved=0CDgQ6AEwBA#v=onepage&q=gatekeeper%20wengers&f=false
https://books.google.se/books?id=IgdM8gLrJ9oC&pg=PA468&lpg=PA468&dq=gatekeeper+wengers&source=bl&ots=s2XUTxnA9G&sig=1CVHD26JqMdHqkVK0Ko-JeIep24&hl=sv&sa=X&ei=yFQtVc7MC-f-ygOv2oDABg&ved=0CDgQ6AEwBA#v=onepage&q=gatekeeper%20wengers&f=false
https://books.google.se/books?id=IgdM8gLrJ9oC&pg=PA468&lpg=PA468&dq=gatekeeper+wengers&source=bl&ots=s2XUTxnA9G&sig=1CVHD26JqMdHqkVK0Ko-JeIep24&hl=sv&sa=X&ei=yFQtVc7MC-f-ygOv2oDABg&ved=0CDgQ6AEwBA#v=onepage&q=gatekeeper%20wengers&f=false
https://books.google.se/books?id=IgdM8gLrJ9oC&pg=PA468&lpg=PA468&dq=gatekeeper+wengers&source=bl&ots=s2XUTxnA9G&sig=1CVHD26JqMdHqkVK0Ko-JeIep24&hl=sv&sa=X&ei=yFQtVc7MC-f-ygOv2oDABg&ved=0CDgQ6AEwBA#v=onepage&q=gatekeeper%20wengers&f=false
http://korlingsord.se/archives/40129
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förstelärarna ansåg att deras uppdrag var otydliga, men även att det rådde delade 

meningar kring om förstelärarna bidrar till att höja lärarkårens status eller inte. 

Förstelärarna ansåg sitt uppdrag otydligt, vilket skapade än fler frågor hos mig. 

Exempelvis varför är beskrivningen av uppdraget otydligt? Finns det något samarbete 

mellan kommunen och rektorer gällande förstelärarna?  Vid kompletterande samtal med 

informanter, det vill säga de som vid tiden ännu inte antagits till förstelärare, framkom 

att det råder en osäkerhet kring hur förstelärare ska bidra till den pedagogiska 

utvecklingen på den skola de arbetar. I denna studie undersöks förstelärarnas 

upplevelser kring sitt uppdrag som ett led i min egen nyfikenhet och intresse för hur 

skolverksamheten kan komma att utvecklas. Studien är gjord i ett lärarperspektiv, i syfte 

att klargöra hur förstelärarens uppdrag är utformat samt vilken betydelse uppdraget har 

för skolverksamhetens utveckling. 

Tackord 

Jag vill tacka respondenterna i studien för att ni gjorde detta möjligt! Det har varit 

väldigt intressant och inspirerande att få möta er. Tack till min handledare Urban Carlén 

som har svarat på mina frågor titt som tätt, uppmuntrat mig och med stadig hand lett 

mig framåt genom hela arbetet. Tack Monika för att du tog dig tid att korrekturläsa och 

språkgranska min uppsats. Tack till mina föräldrar och mina vänner för allt stöd! Extra 

stort tack och tusen kramar till Maria och Katarina som har lyssnat på mig, diskuterat 

med mig när jag har kört fast och peppat mig under hela den här tiden. Ni är fantastiska! 

Sist men inte minst; Lina, du har varit ett fenomenalt bollplank. 
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Del 1 Bakgrund 
Uppsatsen är indelad i fyra delar bestående av Bakgrund, Metod, Resultat och 

Diskussion. I den första delen Bakgrund ges läsaren en inledande förståelse till 

uppsatsens problemställning, vilken mynnar ut i studiens syfte och forskningsfrågor. 

Därefter följer en litteraturgenomgång som fördjupar inledningens problemställning 

samt förklarar studiens teoretiska utgångspunkter.  

1.1 Reformen om lärares karriärtjänster 
Den svenska skolan har de senaste åren genomgått flera stora förändringar. Från aktuellt 

decennium var legitimationsreformen år 2011 den första förändringen. Det innebar att 

alla lärare ska ha en legitimation för att vara behöriga till att utföra omdömen och betyg 

i de ämnen som det erhållits behörighet i. På webbplatsen skolverket.se tydliggör 

Skolverket (2015a) att legitimationen innebär att läraren ska ha en lärarexamen. I 

legitimationen framgår vilka skolämnen, i vilka årskurser och skolformer, som 

behörigheten gäller för i lärarens arbete med att undervisa och sätta betyg. Denna 

reform har bidragit till att flera lärare, som var obehöriga, har fått sluta eller läsa in den 

kompetens som de saknade. Reformen har även ställt högre krav på rektorerna då det 

efter 30 juni 2015 enbart är behöriga lärare som får sätta betyg. Därefter genomfördes 

reformen om karriärtjänster, vilket innebär att lärare skulle få möjlighet att göra karriär 

genom att bli förstelärare eller lektor. Tjänsterna förstelärare och lektorer motiverades 

genom att lärarna är en av de viktigaste faktorerna för elevernas studieresultat i skolan. 

Men även för att: 
 

… säkra en hög kvalitet på lärarna måste läraryrket göras mer attraktivt, så att 

eleverna får en förbättrad undervisning och därmed ökade förutsättningar att 

nå de nationella målen och goda resultat (Utbildningsdepartementet, 2012, 

s.1). 

 

Enligt SKOLFS 2013:147 är syftet med reformen med karriärtjänster att höja läraryrkets 

status och att utveckla undervisningen. Enligt Lärarnas Riksförbunds webbplats (lr.se) 

handlar Fackförbundets idé därmed om att skapa ökade möjligheter till skolutveckling 

så att yrkesverksamma lärare i sin yrkesroll kan arbeta med utveckling av den egna 

verksamheten. Det ska samtidigt vara utvecklande att arbeta kollegialt för att utveckla 

nya infallsvinklar och arbetssätt på sin egen undervisning. Det ska, enligt (a.a.), vara 

kommunernas arbetsgivaransvar att göra det möjligt för lärare ”att göra karriär”. Vilket 

tidigare inte har varit möjligt, förutom möjligheten att gå från lärare till en rektorstjänst. 

Lärarnas Riksförbund anser att ansvaret handlar om att förverkliga lärarna, vilket 

tidigare misskötts av kommunen och friskolorna, och då har staten sett sig tvungna att 

satsa på lärarna genom att skapa en karriärmöjlighet inom lärarkåren. Samtidigt ska 

karriärtjänsterna attrahera studenter i högre grad att vilja bli lärare, genom högre lön och 

möjlighet att arbeta med skolutvecklingsfrågor. Men även bidra till att få duktiga lärare 

att stanna inom yrket. Genom ökad kompetens och spridning av goda 

undervisningsmetoder ska på sikt undervisningsresultaten förbättras och bana väg att 

höja läraryrkets status anser (a.a.). Målet är att efter år 2017 ska karriärreformen vara 

fullt utbyggd. Det innebär att var sjätte lärare i grund- och gymnasieskolan, 17000 
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stycken ska ha ett statligt karriäruppdrag det vill säga förstelärare och lektorer som 

arbetar med lokal skolutveckling (Skolverket, 2015b).  

 

Lagerlöf (2014) diskuterar i en debattartikel i Lärarnas tidning (2014a, nr 1, s.6) 

huruvida det är bra med karriärtjänster eller inte. Enligt en attitydundersökning som 

Lärarförbundet gjort nyligen har tusen stycken grundskolelärare i Sverige fått svara på 

frågan om deras inställning till karriärtjänsten som förstelärare. På frågan om det är bra 

med förstelärare? Svarar nästan hälften, sammanlagt 44%, nej på frågan, medan 

återstående 56% svarade ja. Det kan därmed konstateras att det uppstått två läger av 

åsikter bland lärare. Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén analyserar 

undersökningens resultat: ”Förstelärarna har inte fått tillräckligt med tid för att arbeta 

med sina kollegor och att utveckla undervisningen i arbetslagen. Tjänsternas innehåll 

måste förtydligas” (2014, s. 6). 57% av lärarna i undersökningen tror att skolornas och 

undervisningens kvalitet kommer att öka med hjälp av karriärtjänsterna vilket i sin tur 

bör leda till högre studieresultat för eleverna. Enligt samma undersökning tror även var 

tredje lärare att reformen, på lång sikt, kommer att leda till att lönerna för samtliga 

lärare höjs. Samma antal tror dessutom att lärarnas status kommer att öka. Dock svarar 

inte enkäten på hur mycket statusen kommer öka eller på vilket sätt så ska ske. I nästa 

avsnitt presenteras de två karriäruppdragen som förstelärare och lektor för att ge en 

inblick i hur deras uppdrag är utformade samt vad syftet med tjänsterna är. 

1.1.1 Karriäruppdrag som förstelärare och lektor 

Reformen om karriäruppdrag som iscensattes 2013 innefattar karriärtjänsterna lektor 

och förstelärare. Enligt Skolverket
4
 fanns det förra året nästan 12000 förstelärare och 

130 lektorer i Sverige. En lektor ska:  

 
vara en legitimerad lärare eller förskollärare som har avlagt lägst 

licentiatexamen och visat pedagogisk skicklighet under minst fyra års 

tjänstgöring. Det är Skolverket som utnämner lektorer mot bakgrund av 

lärarens eller förskollärarens akademiska meriter och pedagogiska skicklighet 

(Utbildningsdepartementet, 2012, s.11). 

 

Enligt Utbildningsdepartementet (2012) är syftet med att öka antalet lektorer i skolan att 

eleverna ska få en förbättrad undervisning och därmed ska eleverna få ökade 

förutsättningar till att nå de nationella målen. Att öka antalet lektorer är ett sätt att stärka 

den vetenskapliga grunden i skolan, det vill säga att lektorerna har kunskaper som 

stödjer sig i forskningen. Fler lärare med fördjupad ämneskompetens anses viktigt för 

att höja kvaliteten i svensk skola. Att öka antalet lektorer bör även bidra till att skolans 

kunskapsbas blir större, särskilt eftersom den ämneskunskap som lektorn besitter tillförs 

eleverna genom undervisning. Men även att lektorernas kunskap sprids till andra lärare, 

vilket leder till att fler elever får ta del av den kunskapen. Enligt Skolverkets föreskrift, 

SKOLFS 2011:58 §4, krävs att vissa kriterier uppfylls av den lärare som vill bli anställd 

lektor. För att kunna utnämnas till lektor ska läraren ha visat pedagogisk skicklighet 

genom att: 

                                                 
4
 http://www.skolverket.se/skolutveckling/nyhetsarkiv/2014/nastan-12-000-karriartjanster-runt-

om-i-landet-1.228306 
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– ha breda och gedigna kunskaper inom sitt undervisningsämne eller i 

ämnesdidaktik, 

– ha förmåga att sprida engagemang och intresse för ämnet hos eleverna 

genom att göra undervisningen utmanande, spännande och stimulerande, 

– ha strävan att utifrån aktuell forskning inom områden med relevans för 

undervisningen medvetet och systematiskt utveckla elevernas lärande, 

– ha samverkat med andra lärare, tagit del av andras kunskaper och 

erfarenheter och delat med sig av sina egna, och 

– ha drivit skolutveckling utifrån aktuell forskning (SKOLFS 2011:58, s.1). 

 

Lektorns arbete grundar sig i att arbeta med forskning, dels genom att lektorn ska ha 

minst en licentiatexamen. Men även genom att lektorn ska vara uppdaterad kring aktuell 

forskning. Enligt Utbildningsdepartementet (2012) har lärare med forskarutbildning 

goda ämneskunskaper som är viktiga för eleverna. För att lektorn ska bibehålla och 

vidareutveckla sin professionalism inom sitt ämne är det en fördel om lektorn kan 

bedriva egen forskning som gynnar undervisningen inom ramen för sina 

arbetsuppgifter. Lektorns primära uppgift är ändock att bedriva undervisning, men att 

vid sidan av undervisningen kan lektorn ha andra arbetsuppgifter, så som att driva 

ämnesövergripande projekt, bedriva forskning, handleda andra lärare i det specifika 

ämnet, hålla i kontakten med högskolor och universitet, vara huvudansvarig för ett ämne 

samt hålla sig uppdaterad om aktuell forskning i ämnet och sprida kunskapen vidare till 

kollegor. I Skolverkets (2015b) undersökning framkom att flera av de intervjuade 

verksamma lektorerna är besvikna över att deras kompetens inte har tagits tillvara. 

Några av dem har anställts utan tydliga uppdragsbeskrivningar, och en del av dem anser 

att deras uppdrag är för omfattande. Samma studie visar en stor variation i hur 

huvudmännen använder sig av lektorernas kompetens. Vissa av dem har en medveten 

strategi för hur de ska ta tillvara och utveckla lektorernas kompetens och även koppla 

det till praktiknära forskning.  Medan andra huvudmän helt saknar en plan för hur de 

ska använda lektorerna. Lektorernas utvecklingsuppdrag består av att arbeta med 

didaktiska frågor, coachar andra lärare, handleder lärarstuderande samt bevakar aktuell 

forskning. Med vetskapen om lektorernas betydelse för skolans verksamhet väljs ändå 

att i föreliggande studie belysa förstelärarna som en ökad grupp av kollegial kompetens 

och status. Eftersom det i dagsläget är mer vanligt förekommande att förstelärare arbetar 

i grundskolan än lektorer, riktas studien mot grundskolans verksamhet i vilken 

förstelärare arbetar.  

 

Förstelärarens behörighetskrav skiljer sig från lektorernas behörighetskrav genom att 

det inte krävs någon licentiatexamen av lärarna, eftersom uppdraget är mer riktad mot 

utveckling av själva undervisningen i skolan. I en sådan tjänst blir den beprövade 

erfarenheten än mer relevant, det vill säga ”best practice”. Enligt 

Utbildningsdepartementets (2012) promemoria Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i 

skolväsendet ska en särskilt kvalificerad lärare ha följande kvalifikationer: 

 
- ha en behörighetsgivande examen (när bestämmelserna om legitimation 

träder i kraft den 1 december 2013 bör läraren vara legitimerad), 
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- genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete 

med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar som lärare i 

skolväsendet, 

- ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett 

starkt intresse för att utveckla undervisningen, och 

- även i övrigt bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och 

uppgifter som hör till undervisningen (s. 26). 

  

Enligt § 10 i Skolfs 2013:147 ska en lärare med karriärtjänsts huvudsakliga uppgift 

bestå av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.  

 
Med huvudsakligen avses minst 50 procent av lärarens arbetstid. 

Med uppgifter som hör till undervisningen avses att läraren 

   – ensam eller med kollegor planerar och följer upp undervisningen, 

   – bedömer, betygsätter eller dokumenterar elevers kunskapsutveckling, och 

   – återkopplar elevers utveckling till elever eller vårdnadshavare (SKOLFS 

2013:147, s. 3). 

 

Det anses som viktigt att försteläraren i första hand ska ägna sig åt undervisning och 

utveckling av undervisningen snarare än vetenskapliga studier om undervisningen i sig, 

så som är fallet med lektorernas uppdrag. Enligt Skolverkets (2015b) rapport bör 

försteläraruppdraget vara schemalagt för att det ska bli en rimlig balans mellan 

förberedelser inför utvecklingsuppdraget och undervisningen. Förstelärarna i samma 

undersökning menar att det tar tid för att uppnå utveckling och bestående förändringar 

hos lärare och elever. Nedan följer en presentation av förstelärarnas arbetsuppgifter och 

utformningen av deras uppdrag.  

 

1.1.2  Uttryckta arbetsuppgifter för förstelärare 

I detta avsnitt presenteras vilka uttryckta arbetsuppgifter förstelärarna har.  

Ansökan om utnämning av förstelärare prövas av Skolverket. Endast de lärare som har 

utnämnts till särskilt kvalificerade lärare
5
 har rätt att använda sig av den 

yrkesbenämningen, och benämningen ska skrivas till i legitimationsbeviset. 

Skolhuvudmännen
6
 förväntas att ta tillvara på den särskilda kompetens som förstelärare 

har. Vilka uppgifter det innefattar bör avgöras lokalt av rektor. Exempel på lämpliga 

uppgifter: 
 

- ansvar för ämne och ämnesutveckling,  

- ansvar för kvalitetsarbete,  

- övergripande ansvar för bedömning av projektarbeten i gymnasieskolan,  

- handledarskap för lärarstudenter samt mentorskap för nyutbildade lärare 

(SOU 2008:52, s.207). 

Enligt SOU 2008:52 innebär ansvaret för ämne och ämnesutveckling bland annat att 

hålla sig uppdaterad kring forskning och sprida dessa nya forskningsrön till kollegor och 

                                                 
5
 Används i studien synonymt med förstelärare 

6
 Skolhuvudman; den som anordnar undervisningen, till exempel kommunen (bolag eller förening 

vid friskoleverksamhet) 
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se till att ny kunskap får genomslag i praktiken. Dock visas i Skolverkets (2015b) 

rapport att arbetet med forskning hamnar långt ner i tabellen över förstelärarnas 

arbetsuppgifter som är framtagen efter uppgifter från skolhuvudmän. Uppgiften som 

flest förstelärare arbetar med är att handleda och coacha kollegor, på andra plats hamnar 

att skapa mötesplatser för pedagogiska diskussioner (a.a.). Det anses att särskilt 

kvalificerade lärare bör ha goda förutsättningar för ett sådant ansvar då de har blivit 

meriterade genom fortsatta studier och utvecklingsarbete i den egna praktiken. En annan 

uppgift för särskilt kvalificerade lärare är att vid sidan av rektorn ansvara för skolans 

kvalitetsarbete. Myndigheten för skolutvecklings definition kvalitet: 

 
Kvalitet inom förskoleverksamhet och skola är en samlingsbeteckning för hur 

väl verksamheten uppfyller nationella mål, svarar mot nationella krav och 

riktlinjer, uppfyller andra mål, krav och riktlinjer förenliga med de nationella, 

samt kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar 

utifrån rådande förutsättningar (Myndigheten för skolutveckling. 2008, s. 1.).  

Kvalitetsarbetet görs genom att ta ansvar för uppföljning, utvärdering och analys av 

resultat samt att medverka till verksamhetens utveckling i skolan. Till kvalitetsarbetet 

hör även att arbeta med kvalitetsredovisningen samt arbete med likabehandlingsplanen 

(Myndigheten för skolutveckling, 2008). Det kan konstateras att försteläraren bör ha ett 

genuint intresse för utvecklingsarbete. Vad gäller mentorskap för provårslärare samt 

handledare för lärarstudent krävs att den berörda läraren har legitimation. I SOU 

2008:52 förespråkas att de särskilt kvalificerade lärarna bör tilldelas uppgiften som 

handledare och mentor (i den mån det är möjligt). Enligt Skolverket (2015b) är de flesta 

förstelärarnas arbete knutet till ett visst ämne. Men att de vid sidan av har ett 

utvecklingsuppdrag inom exempelvis kollegialt lärande eller IKT. Rapporten visar även 

att det borde finnas avsatt tid för förstelärare att ta del av andra lärares undervisning 

genom exempelvis auskultation. Det är rektors ansvar att utforma förstelärarens uppdrag 

efter verksamhetens behov, men det är huvudmannens ansvar att utforma tjänsten som 

förstelärare (SOU 2008:52). Skolverkets (2015b) rapport visar att de flesta huvudmän 

har en yttre ram för kring vilka behov och kompetenser som behövs. Men de lokala 

behoven har fått styra förstelärarnas anställning. Rektorer och förstelärarna har sedan 

tillsammans tagit fram arbetsuppgifter som är kopplade till verksamhetens behov. Enligt 

Skolverket (2015b) har de flesta av landets förstelärare ett tidsbegränsat uppdrag.  

Tjänsterna sträcker sig från ett år upp till tre år, och ungefär en tredjedel av alla 

förstelärare har fått ett uppdrag utan tidsbegränsning. Ett skäl, som huvudmännen har 

angivit, för de permanenta förstelärartjänsterna är att genom detta behålls de 

skickligaste lärarna inom verksamheten. Å andra sidan ger huvudmännen argumentet att 

tidsbegränsa tjänsterna för att de är osäkra på hur tjänsterna kommer finansieras i 

fortsättningen. Samtidigt menar huvudmännen att fördelen med ett tidsbegränsat 

uppdrag är att de då kan skapa möjligheter att anpassa uppdragen efter verksamhetens 

behov. Förstelärarna i studien menar att de ser att förstelärartjänsten skulle sträcka sig 

under en längre tid eftersom att det tar tid att genomföra utvecklingsarbeten.  

 

Med utgångspunkten i förändringen med karriärstjänster för lärare blir det relevant att 

undersöka förstelärarnas uppdrag. För studiens inriktning gjordes inledningsvis en 
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förstudie (inte samma som pilotstudien som genomfördes 2014 och som nämns i 

förordet) om vilka kvalifikationer som eftersöks hos förstelärare. Därför valdes att 

granska några platsannonser om förstelärare som publicerats i början på året 2015. Med 

stöd av arbetsförmedlingens webbplats, det vill säga arbetsformedlingen.se, användes 

sökordet ”förstelärare”. Totalt framkom 46 stycken platsannonser i februari, 2015. 

Sedan avgränsades omfattningen av de platsannonser med endast ordet ”förstelärare” 

som då förekom i rubriken i söklistan. Totalt sex annonser utgjorde underlag till en 

inledande analys över de kvalifikationer som en arbetsgivare anser att en förstelärare 

behöver för att anställas. Vid granskningen av annonserna visar fem stycken av 

annonserna att Utbildningsdepartementets kvalifikationer ovan ska uppfyllas för att 

tjänsten ska bli möjlig att söka av lärare. Den sjätte annonsen har som kvalifikationer att 

det ska vara en behörig och legitimerad lärare, och att den sökande ska ha visat god 

förmåga i att förbättra elevernas studieresultat. Dock har den aktuella platsannonsen 

uteslutit de andra två kriterierna, nämligen att genom dokumentation kunna uppvisa fyra 

års väl rekommenderat arbete med undervisning och dessutom att läraren i övrigt 

bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning. Gemensamt för annonserna är att 

samtliga tjänster baseras på att utveckla undervisningen, men att arbetsuppgifterna 

skiljer sig åt genom att det är undervisning i olika ämnen samt olika administrativa 

uppgifter (se Bilaga 1). Rektorns ansvar vid rekrytering av förstelärare är att utforma 

tjänsten efter verksamhetens behov, vilket leder till att förstelärarens uppdrag ser olika 

ut beroende på vilken skola tjänsten gäller. Således kan det konstateras att tjänsten som 

skrivits fram skiljer sig avsevärt beroende på det sammanhang i vilket förstelärare 

förväntas arbeta och bedriva sitt förändringsarbete.  

 

1.1.2 Förstelärare som samhällsfenomen 

 

Debatten om förstelärare syns i flera olika medier, bland annat Lärarnas tidning, 

Skolvärlden, Pedagogiska magasinet, men även i radio, där exempelvis 

Utbildningsradion har gjort ett reportage om förstelärare i programmet Skolministeriet.
7
  

I detta nu pågår en studie om förstelärarnas uppdrag av forskare vid Linnéuniversitet 

som beräknas vara klar 2016
8
. Studien innebär en så kallad följeforskning vilket handlar 

om en flexibel utvärderingsform som löper under reformens tidsperiod. Studien kommer 

innehålla (1) kartläggning av reformen på kommunnivå, (2) analys och processtöd för 

utvecklingsstrategier, samt (3) slutsatser och förslag till förbättringsåtgärder. Studiens 

syfte är: 

1. Att undersöka styrning och ledning, organisation och uppföljning av 

genomförandet av förstelärarreformen bland skolkommuner (kartläggning). 

2. Att identifiera utvecklingsstrategier som underbygger långsiktigt hållbara  

förbättringsprocesser och positiv verksamhetsutveckling och/eller resultat-

utveckling för lärare och elever (analys och syntes). 

                                                 
7
 http://www.ur.se/Produkter/179965-Skolministeriet-Forstelararen# 

8
 http://lnu.se/avdelningar/regionalt-utvecklingscentrum--ruc/forskning/foljeforskning-forstelarare  

http://lnu.se/avdelningar/regionalt-utvecklingscentrum--ruc/forskning/foljeforskning-forstelarare


 

9 

 

3. Att dra slutsatser om reformens konsekvenser för kommuners och skolors 

pågående utvecklings- och systematiska kvalitetsarbete och ge förslag till 

förbättringsåtgärder (Linnéuniversitetet, 2014, s.2). 

 

Kommunerna som deltar i studien är Växjö, Vetlanda, Kalmar och Ängelholm. 

Kommunernas förstelärare kommer att följas i utvecklingen av sin karriär under två års 

tid
9
. Under våren 2015 släpptes den första delrapporten från ovan nämnda studie 

(Alvunger, 2015). I studien har förstelärarnas uppdrag i Vetlanda Kommun undersökts. 

Där har försteläraren ett uppdrag som består av en generell del och ett skolspecifikt 

uppdrag. 
 

Den generella delen omfattar att i samverkan med rektor utveckla det 

pedagogiska arbetet på skolan, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte med 

lärarna, allmändidaktisk och ämnesdidaktisk utveckling, inta en viktig roll i 

planerings-, utvärderings- och analysarbete i arbetslagen samt coaching av 

andra lärare. Det skolspecifika uppdraget bestäms som tidigare angetts i 

samråd med rektor ute på den aktuella skolan. Uppgifter kan vara coaching, 

forskningsbevakning, leda pedagogiska samtal mm.(Alvunger, 2015, s.9).  

 

Förstelärarna har ett tidsbegränsat uppdrag på tre år. De har 10% av sin tid avsatt till 

uppdraget. Från början hade de 20%, men detta sänktes till 10% för att det var fler lärare 

som blev förstelärare och det var då svårt att täcka upp med vikarier för den tiden. I 

rapporten framgår att reformen med karriäruppdrag inte har inneburit någon ändring av 

organisationen på förvaltningsnivå. Dock påpekar rektorerna att de har genomfört vissa 

organisationsförändringar på den egna skolan för att skapa en mötesstruktur för 

förstelärarens roll och uppdrag. Bland annat har förstelärarna satts in i befintliga 

skolutvecklingsgrupper och vissa förstelärare har blivit tillsatta i skolornas 

ledningsgrupper. Rektorerna och förstelärarna menar att det behövs kontinuerlig 

återkoppling dem emellan. Försteläraren har rollen som bollplank åt rektorn i 

pedagogiska frågor. I grundskolan arbetar förstelärarna på den egna skolan. Men 

förstelärarna i gymnasiet kan arbeta skolövergripande, då inom gymnasieverksamheten. 

Dock finns en tanke att förstelärarna i framtiden ska arbeta kommunövergripande med 

vissa uppdrag, exempelvis med nyanlända och IKT(a.a.). 

 

Forskaren Daniel Alvunger vid Linnéuniversitetet är ansvarig för följeforskningen och 

berättar i tidningen Skolvärlden som ges ut av Lärarnas Riksförbund (Stridsman, 2014) 

att förutsättningarna för förstelärare skiljer sig åt beroende på vilken kommun de arbetar 

i. Alvunger (a.a.) förtydligar att karriärreformens mening är att försteläraren främst ska 

bedriva undervisning men att reformen är öppen för tolkning, vilket leder till att 

kommunerna agerar olika utefter sin verksamhet. Alvunger anser att en del av 

förstelärarna som han inledningsvis mött i intervjuer berättar att de känner sig ”klämda” 

mellan förväntningarna från förvaltningsnivå och rektor, medan andra kan uppfatta att 

de ”svävar fritt” och ännu inte har hittat sitt sammanhang (Stridsman, 2014). Enligt 

Anders Almgren, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund, är det många medlemmar 

som hör av sig till dem och berättar att istället för att undervisa blir förstelärarna satta i 

                                                 
9
 http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Aldre-nyheter/Nyhetsarkiv-2014/Forskning-

om-forstelararsatsning-/  

http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Aldre-nyheter/Nyhetsarkiv-2014/Forskning-om-forstelararsatsning-/
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Aldre-nyheter/Nyhetsarkiv-2014/Forskning-om-forstelararsatsning-/
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projekt som innebär mindre tid med eleverna. Almgren menar att karriärreformen ter sig 

märklig om de lärarna som är bäst på att undervisa försvinner från eleverna. Han menar 

även att det är ett tecken på att huvudmännen inte har förstått syftet med reformen (a.a.).  

Karriärtjänsterna berör hela Sveriges lärarkår på ett eller annat sätt. Oavsett vilken 

inställning lärare har till själva reformen om karriärtjänster så förekommer det i 

dagsläget ingen användbar forskning som berör detta ämne. Snarare är det 

samhällsdebatten kring lärarnas karriär och förstelärares uppdrag som leder samtalen 

om erfarenheter av införandet av sådana tjänster. Därför blir betydelsen av vetenskaplig 

forskning ett nödvändigt kunskapstillskott som mer tydligt förklarar utvecklingen som 

sker kring uppdragen som förstelärare får, dess utformning och vad de som 

yrkeskunniga bidrar med till skolverksamheten och undervisningen. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Studiens syfte är att undersöka hur förstelärare, med tjänst i grundskolans tidiga år, 

uppfattar att de arbetar med skolans kvalitetsarbete. För att uppnå syftet med studien har 

följande frågeställningar formulerats: 

1. Vilka förutsättningar har förstelärarna att utföra sitt formella uppdrag? 

 

2. Vilka förutsättningar har förstelärarna att driva kvalitetsarbete i skolans verksamhet? 

Föreliggande studie bidrar med kunskap kring förstelärares uppdrag, men har till uppgift 

att även tydliggöra vad som bidrar till en tydligare arbetsbeskrivning än den som nu 

förekommer. För att på så vis låta försteläraren bidra till att kvalitetssäkra skolans 

verksamhet. 

1.3 Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt behandlas olika skrifter med relevans för studiens syfte. För att hitta 

relevant litteratur till studien har olika sökningar på internet gjorts. I sökverktyget ERIC 

har begreppen ”teacher leadership”, ”teacher leaders”, ”master teacher” och ”senior 

teacher” använts. Sedan har begreppen ”förstelärare”,” karriärtjänster för lärare”, 

”lektor”, ”lektorer grundskolan” och ”lektorer gymnasiet” använts vid sökning på 

google.com, scholar.google.se, avhandlingar.se, LIBRIS samt uppsatser.se. Det finns 

praktisk metodlitteratur som stöd för förstelärarnas tillvägagångssätt som 

skolutvecklare. Vilken är framskriven på evidensbaserat kunnande
10

, men studier med 

vetenskaplig grund finns ännu inte att tillgå. I detta avsnitt presenteras karriärtjänster 

internationellt, karriärtjänster historiskt i Sverige, statliga bidrag, reformen om 

lärarlegitimation och ett utvecklat behov av karriärtjänster inom den svenska skolan. 

Sedan följer rubrikerna uttryckta arbetsuppgifter för förstelärare och huvudmannens 

ansvar. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av de mest väsentliga delarna från 

litteraturgenomgången. 

                                                 
10

 http://www.nok.se/Akademisk/Titlar/Pedagogik/Lararutbildning/Forstelarare/ 
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1.3.1 Karriärtjänster för lärare i den internationella skolan 

I promemorian U2012/4904/S (Utbildningsdepartementet, 2012) skrivs om 

karriärtjänster i andra länder. I England finns två typer av karriärssteg för särskilt 

yrkesskickliga lärare; Excellent Teachers (ET) och Advanced Skills Teachers (AST). 

För att bli ET eller AST finns nationella kriterier som lärarna ska uppfylla och läraren 

ska ha varit yrkesverksam i minst sex år. Rektor utnämner lärare till ET och AST genom 

att tillsätta sådana tjänster. Förutsättningen är att läraren har blivit godkänd gentemot de 

nationella kriterierna. Bedömningen av detta görs av ett externt oberoende organ. 

Rektorerna utformar tjänsterna utifrån den egna skolans behov. Exempelvis kan tjänsten 

innebära att stödja andra lärare och sprida goda exempel. En AST-tjänst skiljer sig från 

ET-tjänsten genom att den även innefattar undervisning på andra skolor. Syftet är att 

läraren ska bidra till att sprida goda exempel utanför den egna skolan. I Nya Zeeland 

finns en typ av karriärtjänst; Specialist Classroom Teacher (SCTs). För att bli SCTs 

krävs att läraren är registrerad som lärare och ha minst sex års erfarenhet av yrket. 

Läraren ska även uppfylla de nationella kriterier som finns för tjänsten. Även här är det 

rektorn som beslutar om tjänstens utformning. SCTs främsta uppgift är att: ”stödja 

andra lärare i att utveckla och förbättra sin yrkesutövning, leda professionellt lärande på 

skolan och utveckla undervisningsmetoder som leder till förbättrade elevresultat” 

(Utbildningsdepartementet, 2012, s. 19). SCT har tid avsatt för kollegialt arbete och ges 

möjlighet till fortbildning genom för yrket relevanta kurser på universitet. Enligt (a.a.) 

slöts en läraröverkommelse i Skottland 2001. Den innebar en ny karriär- och 

lönestruktur för lärare. Den innehåller flera steg där det finns särskilt framtagna 

standarder. Ett oberoende organ, The General Teaching Council for Scotland, har till 

uppgift att ta fram de olika kriterierna samt avgöra vilka lärare som uppfyller de krav 

som ställs. Ett av stegen är avsett för särskilt yrkesskickliga lärare, så kallade Chartered 

Teachers (CT). För att kunna bli CT krävs att läraren går ett fortbildningsprogram. För 

att kunna söka programmet krävs att läraren har arbetat i fem till sex år samt ett 

godkännande av rektor. Dock saknas specifika uppgifter för CTn och lokala 

myndigheter har därför svårt att använda de kompetenserna som CTn har. I Australien 

finns fyra olika karriärsteg för lärare, Graduate, Proficient, Highly Acomplished och 

Lead. För de olika stegen finns nationella kriterier som är indelade i tre områden; 

Professional knowledge, Professional practice och Professional engagement. De två 

första stegen är obligatoriska för alla yrkesverksamma lärare. En lärare ansöker själv om 

utnämning genom att skicka in uppgifter som styrker att hen når upp till de kriterier som 

gäller för aktuellt karriärsteg. Även Polen har fyra karriärsteg för lärare. Syftet med 

karriärstegen är att skapa en tydlig väg för lärarens karriär samt att förbättra läraryrkets 

professionella och ekonomiska status. De olika stegen är: Trainee teacher, Contract 

teacher, Appointed teacher och Chartered teacher. Till varje steg finns särskilda kriterier 

med syfte att motivera lärare till att ta del av kompetensutvecklande aktiviteter 

(Utbildningsdepartementet, 2012). Även i Chile finns det fyra karriärsteg för lärare att 

genomföra (Montecinos, Pino, Campos-Martinez, Domínguez & Carreño, 2014). När 

lärarna har genomfört alla fyra stegen blir de medlemmar av Teachers of Teachers 

Network (TTN). När de har blivit medlemmar i TTN så hyrs de in av universitet eller 

skolor och får tjänster som Professional Developers (DP). Tjänsterna är statligt 
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finansierade. TTN anser sig höja läraryrkets status genom att ta tillvara på lärarnas 

kompetens. Enligt Montecinos et al. (2014) kan den här strategin, att ta tillvara på 

lärares kompetens, jämföras med USA och Australien där en liknande strategi används. 

I nästa avsnitt presenteras karriärtjänster som har funnits historiskt i svensk skola. 

1.3.2 Tidigare karriärtjänster i svensk skola 

Tidigare har det funnits olika typer av lärartjänster i Sverige som alla kan jämföras med 

dagens karriärtjänster.  Särskilt tre tjänster behandlas Huvudlärare, Lärare med 

specialfunktioner och Lektorer. Dock bör påpekas att lektorer fram till 2011 enbart har 

varit verksamma i gymnasiet (Larsson, 2011). I detta avsnitt ges en kortfattad 

beskrivning av dessa tjänster. 

Enligt Utbildningsdepartementet (2012) är Huvudlärare en form av karriärtjänst som 

står nämnd i 1962 års skolstadga. Huvudläraren fanns i grundskolans högre årskurser. 

Huvudlärarens uppdrag var att undervisa samt att bistå övriga lärare med råd och 

upplysningar, men även att förestå ämnesinstitutionen. Enligt 1971 års skolförordning 

fanns det lärare med specialfunktioner. Denna tjänst innebar att den utvalda läraren var 

tvungen att genomföra vissa arbetsuppgifter efter beslut från Skolöverstyrelsen. 

Uppgifterna kunde bestå av att leda den pedagogiska planeringen, ge andra lärare råd 

och anvisningar, handleda mindre erfarna kollegor eller främja lärarnas fortbildning. 

Slutligen den tredje tjänsten Lektorn som än i dag är aktuell. Under hela 1900-talet har 

det funnits lektorer i den svenska skolan (a.a.). 

 
För att vara behörig som lektor vid mitten av 1900-talet skulle man ha 

genomgått provår, avlagt teologie eller filosofie licentiatexamen, alternativt 

disputerat för doktorsgrad och dessutom ha avlagt ämbetsexamen eller 

teologie kandidatexamen (Utbildningsdepartementet, 2012, s.13). 

 

Lektorernas arbetsuppgifter var att ha ett särskilt ansvar för det vetenskapliga 

perspektivet i sitt ämne. Men även att ha ansvar för sitt huvudämne och dess institution 

på skolan. Lektorerna hade en högre lön och färre undervisningstimmar än de övriga 

lärarna. Fram till att skolan blev kommunaliserad var lektorstjänsterna statliga och 

tillsattes utifrån tydliga meritkriterier. När skolan blev kommunaliserad togs de statliga 

behörighetskraven för gymnasielektorer bort. Dock infördes i 1985 års skollag att varje 

kommun ska sträva efter att anställa gymnasielärare som har forskarutbildning 

(Utbildningsdepartementet, 2012). Enligt Larsson (2011) fick kommunerna 

kompensation av staten för lektorslönerna innan kommunaliseringen ägde rum. Detta 

togs bort efter att skolan hade blivit kommunaliserad, istället fick kommunerna ett 

schablonbelopp för lektorerna. Detta tros vara anledningen till att antalet lektorer i 

gymnasieskolan blev lägre. Larsson har gjort ett diagram (s.130) som visar antalet 

tjänstgörande lektorer i gymnasieskolan från 1994 till år 2012. Det visar på en 

minskning av antalet lektorer med drygt 84%. År 1994 fanns det 1035 tjänstgörande 

lektorer medan det år 2010 enbart fanns 163 stycken tjänstgörande lektorer. Dåtidens 

lektorer kan jämföras med dagens lektorer då deras uppdrag på flera sätt påminner om 

varandra. I nästa avsnitt presenteras vilka ekonomiska bidrag kommunerna får från 

staten för dagens förstelärare och lektorer. 
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1.3.3 Statliga bidrag för förstelärare 

I detta avsnitt presenteras funktionen med det statliga bidrag som förstelärarna och 

lektorerna får när de tillträder tjänsten.  

Enligt SFS 2013:70 Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar 

karriärssteg för lärare; är syftet med statsbidraget att få skolhuvudmän att inrätta 

karriärtjänster för särskilt yrkesskickliga lärare. För att få statsbidrag för en lärare krävs 

att dennes arbetsuppgifter huvudsakligen består av undervisning och uppgifter som hör 

till undervisningen. Försteläraren får en löneökning med 5000 kronor mer i månaden 

och en lektor får en löneökning med 10000 kronor mer i månaden. Statsbidragen för 

förstelärare och lektorer gäller för lärare som arbetar i förskoleklass, grundskolan 

årskurs ett till nio, lärare i yrkesämnen i gymnasieskolan samt lärare i andra ämnen än 

yrkesämnen i gymnasieskolan. Lärare som arbetar mindre än heltid får reducerat 

statsbidrag i motsvarande grad. Skolhuvudmännen får statsbidrag om 85000 kronor per 

år för en förstelärare samt 170000 kronor per år för en lektor. Statens Skolverk följer 

upp hur statsbidraget har använts. Huvudmännen är skyldiga att medverka i de 

uppföljningar och utvärderingar som bestäms av Skolverket gällande statsbidraget. 

Denna förordning trädde i kraft 20 mars 2013. 

1.3.4 Legitimationskrav på lärare 

Den 2 mars 2011 fattade Sveriges Riksdag beslutet, med 282 röster för och 23 röster 

emot (Fransson, 2012), att införa en yrkeslegitimation för den svenska lärarkåren. De 

stora dragen i utredningens förslag fanns kvar, dock beslutades att förslaget med en 

karriärstege för lärare skulle lyftas ur reformen och bli en fråga för en egen utredning i 

framtiden (a.a.). Anledningen till reformen är främst att de svenska eleverna har 

försämrade resultat i de internationella kunskapsmätningarna (Lilja, 2011). Målet med 

denna reform är att stärka lärarprofessionen, främst genom formaliserad utbildning och 

kunskap, men även genom att lärarna ska ha teoretisk kunskap samt ämnesbehörighet 

(Frostenson, 2014). En ambition med legitimationsreformen är att den ska stärka 

lärarnas status och säkra kompetensen i skolan. Lilja (2011) är kritisk till att reformen 

ökar lärarnas status och argumenterar för att legitimationsreformen innehåller både 

professionaliserande som deprofessionaliserade aspekter, se även Krantz och Fritzén 

(2013). Legitimationsreformen var den första stora reformen under 2010-talet som 

sedan kom att följas av reformen som berör karriärtjänster. I nästa avsnitt presenteras 

behovet av karriärtjänster inom den svenska skolan. 

 

1.3.5 Utvecklat behov av karriärtjänster inom svenska skolan  

Nedan kommer utvecklingen av tjänsten som Förstelärare att beskrivas och förklaras 

utifrån de olika politiska dokument som skrivits i framtagningen av karriärtjänsten.  

I Rapporten Delredovisning av uppdrag om karriärvägar för lärare utgiven av 

Skolverket (2014) framkommer att under våren 2014 fanns det 3533 förstelärartjänster 

och 38 lektorstjänster. Från hösten 2013 till våren 2014 har förstelärartjänsterna ökat 
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med 16 procent till våren 2014, medan antalet lektorer var oförändrat. För läsåret 

2014/2015 har huvudmännen ansökt om statsbidrag för motsvarande 13 736 förstelärare 

och 244 lektorer. Av de 13736 förstelärartjänster som det har ansökts bidrag om är 

11611 anställda av en kommunal huvudman. Grundskolan tillhör den skolform där de 

flesta förstelärarna arbetar (cirka 70 procent). Enligt rapporten Vem är försteläraren? 

utgiven av Skolverket (2014a) framkommer att ”46 procent av förstelärarna i 

grundskolan undervisar i förskoleklass eller i årskurs 1-6” (s.12). Procentuellt har det 

skett en stor ökning av förstelärare i grundskolan från det att reformen startade fram till 

idag. I nedanstående avsnitt presenteras huvudmannens ansvar gentemot förstelärarna. 

1.3.6 Huvudmannens ansvar 

I Lärarnas tidning skriver Ingvar Lagerlöf (2014) i en intervju med Per-Arne Andersson 

(chef för skolavdelningen på kommunernas intresseorganisation, Sveriges Kommuner 

och Landsting) att det är staten som står för förstelärarnas lönelyft, men att det är upp 

till kommunen att organisera förstelärarnas tjänster. Vad kommunerna vill åstadkomma 

med förstelärartjänsterna bör tänkas igenom ordentligt. Utifrån det, anser Andersson att 

förstelärarna ska utses internt genom annonsering. Dels för att den som utses ska känna 

till vad som förväntas av den, men även för att kollegorna ska förstå varför just den 

personen utsågs. Andersson tror att det är först då som förstelärarna kan få den 

legitimitet som krävs. Skolorna behöver börja arbeta på ett nytt sätt. De duktiga lärarna 

behöver ta ansvar inte bara för sin egen, utan även för utvecklingen av undervisningen 

på hela skolan. Vilket innebär att all undervisning på skolan ska utvecklas, inte enbart 

den undervisning som försteläraren bedriver. Ansvaret vilar på rektorn som måste få 

stöd av lärarna i processen att utveckla undervisningen. Yrkespraktiken, det vill säga 

verksamma lärare och rektorer, måste gemensamt utveckla läraryrket och sprida de 

kunskaperna som förstelärarna har, de ska inte enbart finnas i det egna klassrummet. I 

Skolverkets (2015b) rapport framhävs även att rektorerna måste vara tydliga med att 

kommunicera innehållet i förstelärarnas tjänster för att en acceptans hos kollegorna ska 

ske. ”Detta är nödvändigt för att kollegorna ska: godta förstelärarens mandat, kunna 

involveras i förstelärarens uppdrag, ha realistiska förväntningar på förstelärarens roll 

och acceptera förstelärarens löneökning” (Skolverket, 2015b, s.7).  De förstelärare som 

anser sig ha blivit negativt bemötta av kollegor menar att det beror på att rektorn inte 

har varit tydlig i kommunikationen med övriga kollegor. 

Enligt rapporten Vem är försteläraren? (Skolverket, 2014a) har en majoritet av 

skolhuvudmännen angivit att försteläraren ska arbeta med att handleda kollegor, samt 

att skapa mötesplatser för pedagogiska diskussioner. Några av huvudmännen har angivit 

att försteläraren ska verka som ett bollplank och en samtalspartner till rektor, medan ett 

par stycken angav att förstelärarens arbetsområde ska ske inom IT-utveckling. Andra 

arbetsuppgifter som har angivits av huvudmännen är olika typer av 

skolutvecklingsuppdrag och som samordnare och ansvarig för fortbildning. Vidare har 

även arbetet med formativt lärande och bedömning understrukits, men även att: 

 
försteläraren ska dela med sig av sina kunskaper kring ledarskap i 

klassrummet samt bemötande av elever, vårdnadshavare och kollegor utifrån 

ett sociokulturellt förhållningssätt (Skolverket, 2014a, s.16).  
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Ovan angivna arbetsuppgifter som förstelärarna har, är de vanligast förekommande 

enligt rektorerna. Ungefär var tionde huvudman har valt att ställa ytterligare 

kompetenskrav, vid rekryteringen av förstelärarna, än de som anges i 

stadsbidragsförordningen. Så som att lärare har genomgånget certifierings- eller 

meriteringsprogram eller arbetat utifrån en forskningsinriktad verksamhet. Ett annat 

krav som rektorer har haft på lärarna vid rekrytering till förstelärare har varit att ”lärarna 

ska ha god social kompetens och förtroendekapital från lärarlaget” (Skolverket, 2014a, 

s.18). Några huvudmän anger att högst var femte lärare som har ansökt om 

karriärtjänster uppfyller de grundläggande kompetenskraven för tjänsten. Vid 

rekrytering har de flesta huvudmän haft utveckling av undervisningen som den centrala 

utgångspunkten. 

 

De flesta huvudmän har valt att rekrytera sina förstelärare internt. Men de flesta 

huvudmän har ändå tillsatt tjänsterna genom ett formellt ansökningsförfarande. Endast 

14 av de 3040 tillsatta förstelärartjänsterna är nyanställda hos huvudmannen. Över två 

tredjedelar (68%) av huvudmännen uppger att lärarna har fått ansöka om samtliga 

karriärtjänster. En femtedel (20%) har utsett förstelärarna utan något 

ansökningsförfarande, samt att 11% uppger att lärarna har både fått ansöka och har 

kunnat utses utan ansökningsförfarande (Skolverket, 2014a). 

1.3.7 Sammanfattning av litteraturgenomgången 

Samtidens karriärtjänster lektorer och förstelärare kan jämföras med tidigare 

karriärvägar inom den svenska skolan. Dåtidens huvudlärare och lärare med 

specialfunktioner kan jämföras med dagens förstelärare, då deras arbetsuppgifter 

påminner om varandra (jämför Utbildningsdepartementet, 2012 och SOU 2008:52). 

Både tjänsten som huvudlärare och tjänsten som lärare med specialfunktioner innefattar 

ett ökat ansvar för skolans utveckling genom att delge råd och tips till kollegor, att 

handleda mindre erfarna kollegor och att ha ett ämnesansvar. Dagens försteläraruppdrag 

skiljer sig något genom att det innebär att hålla sig uppdaterad kring aktuell forskning 

och sprida detta till kollegor vilket inte tydligt framkommer som ansvar för en 

huvudlärare. Förstelärare ska även ta ansvar för uppföljning, utvärdering och analys av 

resultat i verksamheten (a.a.). De svenska förstelärarna kan även jämföras med de 

karriärtjänster inom läraryrket som förekommer internationellt (se 

Utbildningsdepartementet, 2012). Då tjänsterna påminner om varandra genom att det är 

nationella kriterier som ska uppfyllas, och att läraren ska ha ett visst antal 

yrkesverksamma år. Dock skiljer sig Australiens och Chiles karriärtjänster från de 

svenska karriärtjänsterna genom att de har fyra karriärsteg. Varav de två första är 

obligatoriska för alla lärare (Utbildningsdepartementet, 2012; Montecinos et al. 2014). 

De andra två stegen kan lärarna själva välja om de vill genomföra eller inte. 

Förstelärarens uppdrag kommer troligen innebära ett mer fördjupat intresse framöver då 

denna karriärväg nyligen iscensatts. I Sverige är det skolhuvudmannen som ansvarar för 

rekrytering av förstelärare men även för hur förstelärarens uppdrag ska utformas. Dock 

är det staten som står för bidraget på 5000 kronor mer i lön per månad som försteläraren 

får. År 2011 beslutade Sveriges Riksdag att införa legitimation för Sveriges lärarkår, 
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med syftet att stärka lärarprofessionen men även att lärarna ska ha teoretiska kunskaper 

och ämnesbehörighet. En lärarlegitimation är också ett av grundkriterierna för att söka 

tjänsten som förstelärare. 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter.  Då studiens syfte är 

att undersöka hur förstelärare, i grundskolans tidiga år, uppfattar att de främjar skolans 

kvalitetsarbete valdes fenomenografin som teoretisk utgångspunkt. Eftersom att 

fenomenografins fokus består i att undersöka människors olika uppfattningar om 

fenomen i omvärlden. 

1.4.1 Fenomenografi som teoretisk ansats  

Ordet fenomenografi kommer från ordet fenomenon som kan härledas till grekiskans 

phaionomenon, och betyder det som visar sig. Ordet grafia översätts till beskriva i ord 

eller i bild. Det vill säga att fenomenografin beskriver det som visar sig, men alltså inte 

tinget, utan det som är centralt för våra sinnen (Alexandersson, 1994). 

1981 introducerade Ference Marton begreppet fenomenografi. Inriktningen 

fenomenografi omfattades då av studier med uppfattningar som var skilda från sitt 

sammanhang (Alexandersson, 1994). Ference Marton formulerade skillnaden mellan 

vad något är och vad något uppfattas vara som första ordningens perspektiv och andra 

ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv belyser hur verkligheten ser ut. 

Andra ordningens perspektiv belyser hur människor uppfattar verkligheten. Den första 

och andra ordningens perspektiv kompletterar varandra för att man utifrån dem söker 

och ser olika saker. Den andra ordningens perspektiv definierar forskningsföremål som 

betecknas som interna relationer mellan personen och omvärlden. I ett andra ordningens 

perspektiv fokuserar forskaren på forskningsobjektet, andra människors sätt att erfara 

någonting, och därmed bortser forskaren från sitt eget erfarande (Marton & Booth, 

2000).  Fenomenografin utgår från den andra ordningens perspektiv (Alexandersson, 

1994).  

Fenomenografin är utvecklad för att analysera insamlad data från enskilda individer. 

Metoden är tillämpad för att beskriva och analysera människors tankar om olika 

fenomen (Dahlgren och Johansson, 2009). Fokus riktas mot variationen mellan 

människors olika uppfattningar. Fenomenografin eftersträvar att bidra till en fördjupad 

förståelse av det mänskliga lärandet och att förstå omvärlden som är ett resultat av 

lärandet. En av utgångspunkterna i fenomenografin är att människor uppfattar händelser 

i omvärlden på olika sätt, en annan utgångspunkt är att det finns ett begränsat antal sätt 

hur dessa händelser kan uppfattas. ”En uppfattning är således ett sätt att förstå något 

eller ett sätt att erfara något… ” (Dahlgren och Johansson, 2009, s.122). Uppfattningar 

kan förklaras som ett kvalitativt sätt att erfara någonting. Marton och Booth (2000) 

menar att forskningens objekt är variationen i sätt att erfara fenomen. Ett sätt att erfara 

någonting ”är en intern relation mellan den som erfar och det som erfars” (s.148). Den 

här studiens fenomen är förstelärares uppfattning om sitt uppdrag.   
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Del 2 Metod 
I detta kapitel presenteras val av ansats, urval av respondenter, porträtt av 

respondenterna, intervju som metod, metodval, analys, analysförfarandet, studiens 

trovärdighet och giltighet samt de forskningsetiska aspekterna som tillförts studiens 

arbete. 

2.1 Metodval 

Det finns i huvudsak två skilda angreppssätt i forskning, antingen kvantitativ eller 

kvalitativ ansats. Kvantitativ forskning avser att mäta antingen omfattningen eller i 

vilken utsträckning ett avgränsat fenomen utgör. Rienecker och Stray Jørgensen (2008) 

skriver att kvantitativ data beskriver ett fenomen med numeriska värden, så som tal, 

mängd och storlek, vilket sedan sammanställs genom histogram, tabeller av olika slag. 

Kvalitativ data, eller snarare empiri ”handlar om särskilda kvaliteter och egenskaper hos 

det man studerar” (Rienecker & Stray Jørgensen, 2008, s.305). Empiri utgör en annan 

typ av data som forskaren själv skapar tillsammans med respondenterna genom att 

fördjupa kunskapen om det fenomen som forskaren undersöker. Allt mer vanligt 

förekommande är studier där det insamlade materialet utgör en blandning av både 

kvalitativ och kvantitativ empiri. Begreppet data kan förklaras som information, medan 

empiri betraktas som erfarenheter av omvärlden eller verkligheten (Patel & Davidson, 

2003). Föreliggande studie tar en kvalitativ ansats, eftersom syftet är att fördjupa 

kunskapen kring förstelärarens uppdrag. Det är således syftet och forskningsfrågorna 

som avgör vilken ansats och vetenskapliga metoder som anses sig vara bäst lämpade. 

Studien har en induktiv ansats, vilket innebär att forskaren gör slutsatser utifrån en 

mängd enskilda fall kring ett visst fenomen (Fejes & Thornberg, 2009). Dock är den 

induktiva slutsatsen aldrig bindande, då framtida undersökningar kan innehålla 

undantag i förhållande till det som tidigare har undersökts. Ett induktivt förhållningssätt 

innebär att det är empirin och inte teorin som utgör utgångspunkten (Szklarski, 2009). 

2.2 Urval av respondenter 
En annan aspekt som karaktäriserar kvalitativ forskning är att använda personers 

utsagor och handlande som studieobjekt. Respondenter utgör de personer som kan ge 

förstahandsinformation om det specifika fenomen som undersöks. Urvalet av 

respondenter i denna studie blir därför förstelärare. I studien arbetar samtliga 

respondenter i en och samma kommun, eftersom de har olika utformningar av sitt 

uppdrag. Därför är inte studiens syfte att jämföra förstelärare i olika kommuner. Den 

undersökta kommunen är en mellanstor kommun. Kommunen kommer i studien att 

nämnas kommunen för att inte avslöja namnet på den kommun där förstelärarna arbetar. 

I urvalet har istället strategin varit att attrahera förstelärare med olika bakgrund, olika 

arbetsplatser, samt att de har olika försteläraruppdrag. Genom samtal med en rektor som 

arbetar i kommunen har jag fått en lista över kommunanställda förstelärare och har på så 

sätt kunnat kontakta samtliga förstelärare i den aktuella kommunen. Kontakten togs 

genom att skicka ett missivbrev som e-postmeddelande (bilaga 2) till förstelärarna, som 

arbetar inom grundskolan årskurs ett till och med årskurs sex, med information om 

studien. Där de fick svara på om de har ett intresse av att delta i studien. Missivbrevet 
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skickades till 30 stycken verksamma förstelärare i kommunen. Totalt finns 48 stycken 

förstelärare, de som arbetar i årskurserna 7-9 valdes bort. Då studiens syfte är att 

undersöka förstelärares uppfattningar som arbetar i grundskolans lägre åldrar (F-6). 13 

stycken svarade på vändande e-post, varav 11 stycken lät meddela att de ville delta i 

studien, men att två stycken valde att avstå, vilket ger 17 stycken som inte har besvarat 

missivbrevet alls. Där efter kontaktades de personer som har anmält intresse och det 

bokades en tid för intervju. Eftersom studien innebär en kvalitativ ansats blev antalet 

intresserade ett tillräckligt urval respondenter inledningsvis för att med intervju ställa de 

frågor som kan bidra till ökad kunskap i forskningsfrågorna. Tabellen nedan visar en 

översikt över de intervjuade förstelärarna. Deras namn är fiktiva. Samtliga intervjuade 

förstelärare arbetar på kommunala skolor. Under tiden då studien genomfördes fanns det 

i den aktuella kommunen inga friskolor för grundskolans tidiga åldrar. 

Tabell 1: Översikt av studiens respondenter 

 

Fiktivt namn: Kön: Ålder: Antal år i 

yrket: 

Anna Kvinna 38 år 15 år 

Berit Kvinna 60 år 15 år 

Carina Kvinna 53 år 32 år 

Diana Kvinna 38 år 12 år 

Erika Kvinna 53 år 36 år 

Fanny Kvinna 62 år 38 år 

Gunilla Kvinna 53 år 19 år 

Hasse Man 57 år 34 år 

Ida Kvinna 43 år 20 år 

Janne Man 56 år 28 år 

Kristina Kvinna 63 år 38 år 

  

I tabellen görs tydligt att majoriteten av respondenterna är kvinnor, det vill säga 11 

stycken och 2 män. Ingen av respondenterna har ett utländskt namn. Deras åldrar 

varierar mellan 38 år och 63 år, vilket innebär att de flesta är medelålders, och där tre av 

dem har mindre än fem år till pension vid 65/67 år. Deras yrkesår som verksamma 

lärare sträcker sig från 12 år till 38 år, vilket tyder på erhållen yrkeserfarenhet. I nästa 

avsnitt ges en utförligare beskrivning av respondenterna. 
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2.2.1 Porträtt av respondenterna 

I det här avsnittet presenteras respondenterna med ämnesbehörighet samt vilken typ av 

försteläraruppdrag de har fått. Genom ett internt styrdokument har tagits del av 

informationen att i kommunen har de valt att strukturera förstelärarna med ett uppdrag 

som modellärare eller/och med ett utvecklingsuppdrag. Där modellärare innefattar att 

försteläraren öppnar upp sitt klassrum för andra lärare, för att de ska kunna observera 

lektioner och ställa frågor till modelläraren. 

Anna är 38 år och har arbetat som lärare i 15 år. Anna har behörighet i svenska, 

matematik, SO-ämnena, engelska, idrott och svenska som andraspråk. Annas 

försteläraruppdrag är ett utvecklingsuppdrag och är tidsbegränsat till tre år. 

Berit är 60 år och har arbetat som lärare i 15 år. Berit har behörighet i svenska, 

matematik och samhällskunskap. Berits försteläraruppdrag består av att hon ska vara 

modellärare och är tidsbegränsat till tre år. 

Carina är 53 år och har arbetat som lärare i 32 år. Carina har behörighet i svenska, 

matematik, bild, NO-ämnena, SO-ämnena och engelska för årskurs tre till sex. Idrott 

och musik för årskurs ett till sex. Samt religion och svenska som andraspråk för årskurs 

tre till nio. Carinas försteläraruppdrag består av att hon ska vara modellärare men hon 

har även ett utvecklingsuppdrag. Uppdraget är tidsbegränsat till tre år 

Diana är 38 år och har arbetat som lärare i 12 år. Diana har behörighet i alla ämnen för 

årskurs ett till tre, svenska, SO-ämnena och idrott för årskurs ett till sju. Diana har även 

ansökt om utökad behörighet i NO-ämnena. Dianas försteläraruppdrag består av att hon 

ska vara modellärare och är tidsbegränsat till tre år. 

Erika är 53 år och har arbetat som lärare i 36 år. Erika är lågstadielärare och har 

behörighet i svenska, matematik, engelska, idrott, musik, bild, SO-ämnena och NO-

ämnena från årskurs ett till tre. Erikas försteläraruppdrag består av att vara modellärare 

men hon har även ett utvecklingsuppdrag. Uppdraget är tidsbegränsat till tre år. 

Fanny är 62 år och har arbetat som lärare i 38 år. Fanny har behörighet i matematik, 

svenska, engelska, NO-ämnena, SO-ämnena och idrott för årskurs fyra till sex. Fannys 

försteläraruppdrag består av ett utvecklingsuppdrag och är tidsbegränsad till tre år. 

Gunilla är 53 år och har arbetat som lärare i 23 år. Gunilla har behörighet i svenska, 

idrott och SO-ämnena för årskurs ett till sju. Samt matematik och NO-ämnena för 

årskurs fyra till sex. Gunillas försteläraruppdrag består av ett utvecklingsuppdrag och är 

tidsbegränsat till tre år. 

Hasse är 57 år och arbetat som lärare i 34 år. Hasse är lågstadielärare men har även 

behörighet i musik, engelska, svenska och idrott upp till årskurs sex. Hasses 

försteläraruppdrag består av att vara modellärare och är tidsbegränsat till ett år. 

Ida är 43 år och har arbetat som lärare i 20 år. Ida är lågstadielärare och har behörighet i 

alla ämnen från årskurs ett till tre. Samt svenska, musik och SO-ämnena upp till årskurs 

sju. Idas försteläraruppdrag består av att vara modellärare och är tidsbegränsat till två år. 



 

20 

 

Janne är 56 år och har arbetat som lärare i 28 år. Janne är mellanstadielärare och har 

behörighet i musik, svenska, SO-ämnena, NO-ämnena, engelska och matematik. Janne 

är även utbildad specialpedagog. Jannes försteläraruppdrag består av att vara 

modellärare men han har även ett utvecklingsuppdrag. Uppdraget är tidsbegränsat till tre 

år. 

Kristina är 63 år och har arbetat som lärare i 38 år. Kristina har behörighet i engelska, 

svenska, matematik, SO-ämnena och NO-ämnena från årskurs fyra till årskurs sex. 

Kristinas försteläraruppdrag består av att hon ska vara modellärare, men hon har även 

ett utvecklingsuppdrag. Uppdraget är tidsbegränsat till tre år. 

Gemensamt för alla respondenter är att deras uppdrag är tidsbegränsade, dock under 

olika lång tid. Gemensamt för Diana, Gunilla och Kristina är att de har varit förstelärare 

sedan hösten 2013, medan resterande respondenter fick uppdraget i november 2014. 

2.3 Intervju som metod 
Då studien avser att fördjupa kunskapen om förstelärarnas idéer om sitt uppdrag blir 

intervjuer lämpligast, eftersom det i samtal med dem kan skapas underlag för att besvara 

forskningsfrågorna. Det finns flera sätt att genomföra intervju, nämligen ostrukturerad, 

semi-strukturerad eller strukturerad. Nedan ges en kortare förklaring över de skilda 

intervjumetoderna, för att sedan mer tydligt klargöra den strategi som är bäst lämpad för 

denna studie.  

I en ostrukturerad intervju formulerar forskaren frågorna under intervjuns gång (Patel 

och Davidson, 2003). Fokus är ett centralt och övergripande tema som forskaren skapat. 

Frågorna i intervjuguiden är ofta få till antalet, övergripande och ställs heller inte i 

någon speciell ordning, vilket ger respondenten ett stort utrymme att svara och leda 

samtalet istället för forskaren. En sådan intervjustrategi kan ske då forskaren är 

intresserad av personen i sig och genomför livsberättelser om ett historiskt skede som 

respondenten tillåts minnas i en retrospektiv studie. 

Den strukturerade intervjun innebär motsatsen, det vill säga att forskaren använder en 

tydligt fastställd intervjuguide där både ordningsföljden av frågorna och frågornas 

formulering är bestämda. Frågorna är oftast slutna vilket innebär att respondenterna 

enbart kan välja mellan förutbestämda svarsalternativ (Stukát, 2011). En sådan strategi 

kan användas i syfte att ”skapa en situation där interaktionen mellan den som frågar och 

den som svarar blir så neutral som möjligt” (s.43). Alla intervjuer får ett likadant 

genomförande för alla respondenter, denna typ av intervju ger liknande svar som vid en 

enkät.  

Slutligen finns en tredje metod halvstrukturerad, alternativt semi-strukturerad intervju, 

där intervjuerna innebär en blandning av båda ovan nämnda med tydligt uppställda 

teman om det som forskaren avser att fördjupa kunskapen om. Med teman kan forskaren 

förbereda följdfrågor i sin intervjuguide som ett stöd i att på förhand fördjupa vissa 

aspekter som respondenten nämner. En sådan intervju blir mer av ett samtal där både 

respondenten och forskare skapar underlaget tillsammans utifrån vad som framkommer 

i svaren (Stukát, 2011). 
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2. 4 Genomförande 

I den empiriska studien har intervjuer genomförts med s.k. semi-strukturerade 

intervjuer. Det innebär att frågorna är tematiskt uppställda i intervjuguiden och frågorna 

öppet ställda, med följdfrågor som tillåts ställas både med stöd av intervjuguiden, men 

också med forskarens nyfikenhet att få veta mer utifrån vad respondenten uttrycker i 

samtalet. Följdfrågorna används för att få mer utvecklade och fördjupade svar. I en 

semi-strukturerad intervju finns dock ett antal frågor som ställs likadant till samtliga 

respondenter, men svaren och nya frågor utvecklas på ett individuellt sätt. Tanken är att 

samspelet mellan respondenten och intervjuaren ska användas för att få så fyllig 

information som möjligt (Stukát, 2011). I de fall som intervjun bli lång tidsmässigt, det 

vill säga upp mot en timmes samtalstid, öppen i ett utredande samtalsklimat, och 

inträngande och grundligt genomförda frågor och svar kan denna metod kallas för 

djupintervju (Kvale, 1997). Det är en idé att i studien försöka att arbeta med en sådan 

strategi då intervjufrågorna angränsar teman som inkluderar fördjupade idéer om 

lärarrollen och förändringen i deras uppgifter. Metoden anses vara anpassningsbar och 

följsam och används frekvent inom beteendevetenskaplig forskning. 

Intervjuerna bandades med en inspelningsapplikation i den egna mobiltelefonen, för att 

med noggrannhet återge respondenternas specifika svar på intervjufrågorna. 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser, förutom ett samtal som 

genomfördes på ett café. Val av plats för intervju fick den enskilde respondenten själv 

bestämma. Stukát (2011) skriver att respondenten bör själv få välja plats där intervjun 

ska ske, för att skapa en harmonisk lugn och trygg miljö.  

I rollen som lärare är det betydelsefullt att framhålla positionen som undersökande 

lärare mer tydligt gentemot respondenterna. Att vara lärare inför respondenterna ställer 

vissa krav då vissa saker kan tas för givna. Under intervjuerna arbetades det därför 

aktivt med följdfrågor.   

Datamaterialet transkriberades i nära anslutning till att intervjun hade ägt rum för att på 

så vis ge möjligheten att påbörja analysen omgående i relation till avslutat samtal med 

var och en av respondenterna. Efter utförd transkription sändes utsagorna över till 

respektive respondent för att respondenten skulle kunna godkänna att utsagorna är 

korrekt uppfattade. De färdiga transkriptionerna består av 114 datorskrivna sidor. 

Allting som har sagts under intervjun skrevs ordagrant ner. Korta pauser har markerats 

med: … och skratt har markerats med (skratt). Även vissa gester och när samtalet har 

blivit avbrutet har skrivits med. När intervjun var klar så lades ljudfilen över på datorn. 

Vid transkriberingen användes två datorer, en till att lyssna på ljudfilen och den andra 

för att skriva med. Under detta arbete fick inspelningen pausas efter ett par ord för att 

skriva ned vad som sades. Sedan prövades att använda funktionen långsam uppspelning, 

för att pröva om det fungerade att skriva samtidigt som de pratade. Dock fungerade inte 

detta då min koncentrations fokus var på den mekaniska rösten, och det var dessutom 

svårt att höra vad som sades. Det fungerade bäst att lyssna några ord för att sedan 

skriva. Varje transkription avslutades med att lyssna på ljudfilen igen samtidigt som 

materialet lästes igenom, för att kontrollera att det hade blivit rätt nedskrivet. Enligt 
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Dahlgren och Johansson (2009) är det nödvändigt att spela in fenomenografiska 

intervjuer för att sedan skrivas ut i sin helhet. Detta görs för att analysarbetet ska ske på 

ett grundligt och tillförlitligt sätt. Författarna menar även att det är gynnsamt att läsa 

igenom de utskrivna intervjuerna i sin helhet för att aktualisera intervjuernas innehåll, 

men även för att kunna rätta till otydligheter i utskriften. 

Med en sådan inriktning kan studiens intervju bidra till ökad kunskap, eftersom det är 

det sagda ordet som ges betydelse i föreliggande empiriska studie, och inte det som görs 

(se Metoddiskussion 4.1 gällande studiens avgränsning). 

2.5 Analys 
En analys i en kvalitativ studie delar upp ett datamaterial i dess olika beståndsdelar 

(Rienecker & Stray Jørgensen, 2008). Syftet med analysarbetet är att skapa en struktur i 

datamaterialet för att förstå vilka delar som datamaterialet utgör, samt hur delarna 

samverkar med varandra för att senare skapa och framhålla den bakomliggande 

meningen med vad som uttrycks av respondenterna som kollektiv. På så vis kan en 

tolkning ge svar på forskningsfrågorna. Vid analysen kan flera kategorier inom ett 

område synliggöras genom att arbeta metodiskt med analysen. De olika kategorierna 

tydliggör skillnader och likheter i det datamaterial som undersöks, samt hur objekten är 

antingen överordnade eller underordnade varandra (Rienecker & Stray Jørgensen, 

2008). I denna analys belyses inte bakomliggande faktorer, men analysen visar på 

likheter och skillnader mellan respondenternas utsagor vilket är fenomenografins idé. 

2.5.1 Fenomenografisk analys 

Olika ansatser har sina egna metoder för just analysen. Analysen sker genom den valda 

ansatsens ”glasögon” (Rienecker & Stray Jørgensen, 2008). Till den här studien valdes 

en fenomenografisk ansats då studiens syfte är att undersöka hur förstelärare, i 

grundskolans tidiga år, uppfattar att de arbetar med skolans kvalitetsarbete. Marton och 

Booth (2000) menar att intervjuerna i en fenomenografisk studie analyseras i 

förhållande till varandra, men även att varje intervju granskas i förhållande till sig själv, 

vilket klargjordes inledningsvis i Teoretisk utgångspunkt (se 1.4 ovan). 

Som uppsatsskrivare har jag en medvetenhet om positionen som undersökande lärare, 

och att jag med denna kunskap därför kan riskera att ta vissa saker för givet i såväl 

intervju som analys. Analysen speglas givetvis av mig som undersökande lärare, men 

det är samtidigt respondenternas egna utsagor och uppfattningar som förs fram. 

Analysförfarandet sker genom sju olika steg för att skapa ett utfallsrum. Utfallsrummet 

är de skilda sätt som respondenterna uppfattar fenomenet (Dahlgren & Johansson, 

2009), vilket även blir studiens resultat. De olika analysstegen presenteras nedan genom 

en översiktlig bild om hur analysen i empiriska studien har genomförts. 

2.5.2 Analysförfarandet 

Enligt Dahlgren och Johansson (2009) består den fenomenografiska analysen av sju 

steg: 

Steg 1 – att bekanta sig med materialet 
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Första steget innebär att forskaren bekantar sig med materialet genom att läsa 

intervjuerna flera gånger och samtidigt för anteckningar i de utskrivna intervjuerna. 

Exempelvis har anteckningar gjorts kring utsagor som fångat mitt intresse kring 

forskningsfrågorna och om det är något som är otydligt. Transkriptionerna har lästs 

igenom tre till fem gånger för att få en korrekt helhet av materialet. Under detta steg har 

även respondenterna tilldelats fiktiva namn.  

Steg 2 – kondensation 

I det andra steget startar analysen mer ingående eftersom forskaren försöker skilja ut de 

mest utmärkande eller betydelsefulla styckena. De betydelsefulla styckena klipps ut, för 

att kunna grupperas, vilket ger en tydlig överblick av materialet. Dessa stycken kommer 

i ett senare skede av analysen användas som grund till jämförelser. De betydelsefulla 

styckena i transkriptionerna har färgmarkerats för att tydligt markera styckena till olika 

grupperingar. Detta förfarande kan illustreras genom följande exempel:  

Nu är det ju ganska tydligt att eleverna ska kunna diskutera och resonera och 

lyssna på andra och framföra sina synpunkter och så. Och kan man inte det, 

nej då får man inte A, och då får man inte A i något endaste ämne. Och då 

måste vi också ge eleverna möjlighet att träna på det. Så det blir ju ett sätt att 

utveckla undervisningen, att man ser till att de får möjlighet och träna på de 

förmågorna som man ska, som ska bedömas i kunskapskraven, så det har vi 

jobbat ganska mycket med. 

Exemplet består av ett urklipp från Gunillas transkription. Den gråmarkerade texten är 

det som togs med då det är det stycket som svarar på hur hon arbetar med utveckling av 

undervisningen. Resterande text valdes bort därför att den är irrelevant till 

sammanhanget. På så sätt har materialet kondenserats. 

Steg 3 – jämförelse 

I tredje steget sker jämförelser mellan olika stycken. Forskarens uppgift är att finna 

likheter och skillnader i sitt material. Det är viktigt att se igenom mer ytliga skillnader 

för att kunna upptäcka likheter. Eftersom fenomenografins primära mål är att urskilja 

variation eller skillnader mellan olika människors uppfattningar bör forskaren även leta 

efter likheter. I detta steg jämfördes de färgmarkerade styckena med varandra för att 

upptäcka likheter och skillnader, men även variationer i respondenternas utsagor. En 

likhet exemplifieras nedan med två citat från två respondenter: 

Jag har varit intresserad av skolutveckling alltid… det har jag ju alltid varit 

drivande i, och fått en viss credit för också av rektorerna. Så det föll sig 

ganska naturligt att jag skulle kunna vara en förstelärare då (Kristina) 

Bara för att jag vill att man, att det ska finnas utrymme i lärarjobbet för att 

man får jobba med utvecklingsfrågor (Fanny) 

Kristina berättar om skolutveckling och att hon är drivande i det, medan Fanny berättar 

att hon vill arbeta med utvecklingsfrågor och att det ska finnas utrymme för det i 

läraruppdraget. Likheten ligger i att båda respondenterna är intresserade av 

skolutvecklingsfrågor men de uttrycker det på olika sätt. 
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Steg 4 – gruppering 

I fjärde steget grupperas de likheter och skillnader som forskaren har funnit. Detta 

innebär att styckena delas in i olika grupper (högar) och forskaren försöker relatera dem 

till varandra. Likheterna och skillnaderna i de färgmarkerade styckena delades in i 

grupper. Exempelvis blev en grupp krav i uppdraget och en grupp frihet i uppdraget. 

Mellan de två grupperna syns en tydlig relation då de är varandras motsatser. 

Steg 5 – artikulera kategorierna 

I femte steget ska kategorierna artikuleras, vilket innebär att likheterna står i fokus. I 

detta moment ska forskaren försöka finna essensen, det vill säga ”kärnan av likheter” 

(Dahlgren & Johansson, 2009, s.130). Den kritiska delen av analysen ligger främst i vart 

forskaren bestämmer sig för att dra gränserna mellan de olika uppfattningarna. Vilket 

innebär hur stor ska variationen inom en kategori vara innan man behöver skapa en ny 

kategori. Marton och Booth (2000) beskriver att det finns tre kriterier för kategorierna. 1 

alla enskilda kategorier bör ha en tydlig relation till undersökningens fenomen. 2 

Kategorierna måste ha en logisk relation till varandra (som ofta är hierarkisk). 3 

Systemet bör vara sparsamt, det vill säga att så få kategorier som möjligt bör användas.  

Steg 6 – namnge kategorierna 

I sjätte steget ska kategorierna namnges. Genom att namnge kategorierna framträder det 

mest betydelsefulla materialet. Beteckningen av kategorin bör vara kort och bör fånga 

känslan i sättet att uppfatta något. I det här steget plockades ett antal kategorier fram av 

det materialet som besvarar studiens forskningsfrågor. I detta skede framträdde 

kategorierna: uppdraget, Hur fick du tjänsten, tid, utveckling av undervisning, riktlinjer, 

kvalitetssäkring, samarbete, status, förväntningar och övrigt. 

Steg 7 - kontrastiv fas 

I sjunde steget ska styckena granskas igen för att se om de skulle platsa i fler än en 

kategori. Detta görs genom att styckena kontrasteras mot varandra. Syftet med detta är 

att en kategori ska vara exklusiv, vilket innebär att den är uttömmande. I det här 

momentet sker ofta att flera kategorier förs ihop till färre antal kategorier I det här steget 

lades några kategorier ihop för att bilda nya kategorier med underkategorier. Under 

denna process minskades antalet kategorier från tio stycken till två stycken 

huvudkategorier. Vissa kategorier valdes bort då de inte är relevanta till studiens 

forskningsfrågor.  I detta skede av analysförfarandet skapades studiens utfallsrum. Inom 

fenomenografin betecknas resultatet för utfallsrum (Dahlgren & Johansson, 2009).  

2.5.3 Studiens utfallsrum 

Inom fenomenografin används begreppet utfallsrum, utfallsrummet innebär de olika sätt 

som skildras att uppfatta ett fenomen. Till exempel blir utfallsrummet i den här studien 

de variationer i uppfattningar som förstelärarna har. Dock kan du aldrig i en 

undersökning vara säker på att du har upptäckt alla tänkbara sätt som det går att uppfatta 

ett fenomen på. Gör du en undersökning med flera respondenter eller väljer en helt 
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annan undersökningsgrupp än den du hade från början är det troligt att antalet 

uppfattningar ökas (Dahlgren & Johansson, 2009). Utfallsrummet, som även blir 

studiens resultat, består av två huvudkategorier: Förstelärarnas förutsättningar att 

utföra uppdraget och Kvalitetsarbete. 

Huvudkategorin Förstelärarnas förutsättningar att utföra uppdraget innehåller 

underkategorierna: Avsätta tid för att omsätta tid, Uppdragskrav och 

Handlingsutrymme. Under kategorin Förstelärarnas förutsättningar att utföra 

uppdraget presenteras vilka förutsättningar förstelärarna har för att utföra sitt uppdrag.  

I huvudkategorin Kvalitetsarbete presenteras underrubrikerna: Kvalitetssäkring av 

undervisningen, Utveckling av undervisningen samt Kollegial kvalitetssäkring. Under 

kategorin Kvalitetsarbete presenteras hur förstelärarna arbetar med att främja 

kvalitetssäkringen på sin arbetsplats och hur de bidrar till att utveckla undervisningen. 

Här presenteras även hur ett samarbete med andra förstelärare kan bidra till att främja 

skolans kvalitetssäkring men även till viss mån bidra till att undervisningen utvecklas.  

 

2.6 Trovärdighet, giltighet 
Att framhålla studiens brister, som exempelvis metodsvagheter, bortfall, liten 

urvalsgrupp etcetera, gör att forskaren visar en medvetenhet om studiens begränsningar. 

”Att visa svaghet är styrka” (Stukát, 2011, s. 138). I detta avsnitt presenteras studiens 

giltighet och trovärdighet genom att visa studiens fördelar och brister. Inom 

fenomenografin handlar trovärdigheten, giltigheten och noggrannheten om hur väl 

beskrivningskategorierna representerar respondenternas uppfattningar (Alexandersson, 

1994). 

2.6.1 Tillförlitlighet 

Genom att noggrant redovisa mitt arbete med analysen och resultatet håller studiens 

tillförlitlighet en hög nivå. I analysen ger jag exempel från mitt transkriberade material. 

Att visa tillförlitlighet innebär att forskaren mycket tydligt försöker synliggöra och 

motivera de val som har gjorts i studien. Men även att tydligt synliggöra grunden för 

resultatet (Stukát, 2011). Studiens resultat är tillförlitligt då antalet intervjuer gav en 

mättnad, det vill säga respondenternas utsagor liknades vid varandra under intervjuerna.  

Genom en tydlig genomgång av metodval samt en metoddiskussion där samtliga val 

lyfts fram bör studiens tillförlitlighet anses som god. 

2.6.2 Giltighet 

Det är svårt att nå en generell giltighet då det är en liten urvalsgrupp som har 

undersökts. Stukát (2011) menar att det är viktigt att resonera över vem resultatet gäller 

för. Forskaren måste ta ställning till om resultatet kan generaliseras eller om det enbart 

gäller den undersökta gruppen. Resultatet i studien kan inte generaliseras då 

respondenternas upplevelser av fenomenet inte med säkerhet kan appliceras till andra 

förstelärares upplevelser. 
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2.6.3 Validitet  

Vi måste veta att vi undersöker det som vi avser att undersöka. Gör vi det så har vi en 

god validitet (Patel & Davidson, 2003). Stukát (2011) menar att validiteten är ett svårt 

begrepp men att det innebär ”hur bra ett mätinstrument mäter det man avser att mäta” 

(s.134). Studien svarar på forskningsfrågorna och bör därför anses ha en god validitet. 

Studien är transparent, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär att resultaten 

ska vara kontrollerade och validerade i största möjliga utsträckning. Men även att 

processen genom hela arbetet ska vara genomskinlig. Alla steg i genomförandet 

presenteras tydligt. Även hur analysförfarandet gick till, samt vilka kategorier som 

framkom under analysen. Analysförfarandet och utfallsrummet är även noga granskat 

av två handledare och två studenter vid grupphandledningstillfällen. Därmed vill jag 

hävda studiens transparens.  

2.6.4 Reliabilitet  

Forskaren måste veta att hen gör undersökningen på ett tillförlitligt sätt (Patel & 

Davidson, 2003). Enligt Stukát (2011) innebär realibiliteten ”hur bra mitt mätinstrument 

är på att mäta” (s.133).  Studiens intervjuer har gett svar på de frågor som avsåg att 

undersökas och därför bör mätningen uppfattas som god. 

2.7 Etiska aspekter 
Studien har följt Vetenskapsrådets anvisningar om att bedriva en etisk forskning genom 

god forskningssed (Vetenskapasrådet, 2011). Enligt Kvale (2009) finns särskilt fyra 

krav som en forskningsstudie ska följa, nämligen: konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet, informationskravet och nyttjandekravet. 

Konfidentialitetskravet innebär att den som medverkar i studien ska ha rätt till 

anonymitet. Det vill säga att inga namn eller andra uppgifter som kan leda till att 

personerna kan identifieras kommer presenteras i studien. Men även att all insamlad 

empiri kommer förvaras så att obehöriga inte kan komma åt den. Anonymisering eller 

avidentifiering innebär att ett visst svar inte går att koppla till en bestämd persons 

identitet (Vetenskapsrådet, 2011).  I den här studien får respondenterna fiktiva namn, 

för att svaren inte ska kunna kopplas till någons identitet. All data samlas på en databas 

som kräver inloggning. Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt att bestämma 

hur länge och på vilka villkor hen vill delta. Samtycket sker genom att respondenterna 

ger sitt godkännande till att medverka i studien. Informationskravet innebär att de som 

deltar i studien informeras om studiens syfte, forskarens namn samt vilken institution 

forskaren tillhör. De informeras även om att deltagandet är frivilligt och att de kan välja 

att avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång. Detta gjordes genom ett 

missivbrev (bilaga 2) som skickades ut till aktuella respondenter. Nyttjandekravet 

innebär att insamlad data endast får användas till forskningsändamålet och den får inte 

lånas ut till icke-vetenskapliga syften. De presenterade fyra kraven finns för att skydda 

integriteten hos undersökningspersonerna (Kvale, 2009). 
 

Vetenskapsrådet (2011) hävdar att enligt lagen ska forskning utföras med respekt för 

människovärdet, att de mänskliga rättigheterna alltid ska tas i beaktande, att riskerna ska 

uppvägas av de vetenskapliga vinsterna samt att forskaren måste vara kompetent. 
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Vidare går att läsa i skriften att en god forskningsetisk kvalitet förutsätter samband med 

de grundläggande forskningsetiska principerna. Kraven på god vetenskaplig kvalitet 

anses vara uppfyllda när en forskning bidrar till nya kunskaper, visar tidigare aldrig 

kända förhållanden eller ger ett nytt perspektiv över tidigare kända företeelser och 

relationer. Det vill säga att forskningen ska bidra till att vi får mer tillförlitlig kunskap 

än den vi har haft tidigare (a.a.). Även Kvale och Brinkmann (2014) menar att forskaren 

ska försöka nå hög vetenskaplig kvalitet på kunskapen som publiceras. Det vill säga att 

de publicerade resultaten ska vara så korrekta och representativa för forskningsområdet 

som möjligt. 
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Del 3 Resultat 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat under två huvudkategorier: Förstelärarens 

förutsättningar att utföra uppdraget och Kvalitetsarbete som skapats ur analysen. I 

kategorierna besvaras studiens två forskningsfrågor: Vilka förutsättningar har 

förstelärarna att utföra sitt formella uppdrag? och Vilka förutsättningar har förstelärarna 

att driva kvalitetsarbete i skolans verksamhet? I slutet av resultatkapitlet besvaras 

studiens två forskningsfrågor utifrån resultatets kategorier. 

 

3.1 Förstelärarens förutsättningar att utföra uppdraget 
I nedanstående avsnitt presenteras underkategorierna Avsätta tid för att omsätta tid, 

Uppdragskrav samt Handlingsutrymme vilka samtliga placeras under Förstelärarens 

förutsättningar att utföra uppdraget. 

3.1.1 Avsätta tid för att omsätta tid 

Alla respondenter har fått ett tidsbegränsat försteläraruppdrag, det mest förekommande 

är att tidsbegränsa tjänsten till tre år.  Ida och Hasses tidsbegränsning skiljer sig från de 

andra respondenternas tidsbegränsning, då de har fått försteläraruppdraget under två 

respektive ett år.  

… sen har jag fått det på ett års basis… så jag vet inte hur det blir sen om 

man ska söka, men jag tror inte att jag gör det (Hasse) 

Hasses tveksamhet till att söka tjänsten igen handlar om hans skepsis till att rangordna 

inom läraryrket. Janne är den ende av respondenterna som ger uttryck över hur det 

kommer se ut om tre år. Han tror att kommunen har valt att tidsbegränsa 

förstelärartjänsterna till maximalt tre år för att det råder en osäkerhet kring vem som ska 

betala de 5000 kronor i lönetillägg som förstelärarna har. Berit är ensam om att upplysa 

om att det går att avsluta försteläraruppdraget innan tidsbegränsningen är slut, om det 

skulle vara så att försteläraren bedömer att hen inte längre vill vara förstelärare. 

Respondenterna uttrycker sin medvetenhet om att det inte ska vara någon tid avsatt för 

uppdraget enligt bestämmelser från kommunen. Trots detta påpekar alla respondenter 

att uppdraget kräver tid för att det ska bli ett kvalitativt resultat av det arbete de 

bedriver.  Det är enbart Anna som har tid avsatt till sitt försteläraruppdrag. Hon har en 

dag i veckan då hon enbart arbetar med sitt utvecklingsuppdrag, enligt 

överenskommelse med sin rektor. Men hon menar ändå att hon behöver mer tid. 

Jag skulle nog behöva mer tid, ja. Det kan jag ju känna. Sen är det ju vad man 

fyller det med då… men jag kan känna att det räcker ju inte riktigt med en 

dag i veckan (Anna) 

Anna poängterar att hon arbetar med sitt uppdrag under sin planeringstid även under de 

dagar som inte är avsatta till uppdraget. Den dagen som är avsatt till 

försteläraruppdraget ägnar Anna till att bland annat handleda kollegor. Erika är inte 

klasslärare och har uppfattningen att hon delvis själv kan bestämma över sin arbetstid. 

Hon menar även att hennes rektor är generös och ger henne tid till försteläraruppdraget 
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om det skulle behövas. Erikas uppfattning är att det är positivt att hennes rektor är villig 

att ge henne tid när behov finns och hon menar även att rektorn är positiv till att 

omfördela Erikas tid när det behövs. Även Janne menar att han har en friare tjänst då 

han inte är klasslärare och han har tid för skolutveckling kopplad till sin ordinarie tjänst. 

Janne kan då välja att lägga tid till försteläraruppdraget under den schemalagda tid när 

han inte har lektioner.  

Det är ju den tiden självklart som jag måste använda till även för detta då, 

först så kan man ju säga att jag inte alltid kan veta om det är skolutveckling 

eller försteläraruppdrag jag gör… och det är ingen som är intresserad av att 

mäta det heller då, bara jag gör båda delar (Janne). 

Janne ger uttryck för att hans försteläraruppdrag ”smälter samman” med det 

skolutvecklingsuppdrag som han har i sin ordinarie tjänst. Janne berättar att han inte kan 

arbeta mer än heltid.  Men eftersom det inte finns tid avsatt till försteläraruppdraget kan 

det upplevas som att förstelärarna ska arbeta lite mer eftersom att de har fått ett 

lönetillägg. Han är även noggrann med att berätta att han är medveten om att det är svårt 

att få mer tid inom skolans verksamhet. Respondenterna ger uttryck för att det är lättare 

att strukturera sin tid om de inte är klasslärare eftersom att de då själva kan styra över 

när tid för undervisning respektive planering ska ske inom deras arbetstid. Carina 

berättar att premisserna var att förstelärarna inte skulle få någon tid avsatt till uppdraget, 

utan att de istället fick ett lönetillägg. Till hösten ska Carina lägga om sitt schema och 

ska då omorganisera en del av sin tid för att kunna lägga den på försteläraruppdraget. 

Gunilla menar att om krav ska ställas så måste det finnas tid till att utföra det arbetet. 

Finns det inte tid avsatt till arbetet så blir inte arbetet kvalitativt. Fanny berättar att hon 

vill arbeta mycket med sitt utvecklingsuppdrag men att det i nuläget inte finns något 

tidsutrymme till det, då hon har fått lägga mycket av sin tid till klassundervisning. Även 

om Fanny i dagsläget inte har någon tid att lägga på sitt utvecklingsuppdrag, så är hon 

ändå aktiv genom att lyssna på andra lärare och läsa litteratur för att på så sätt kunna ta 

till sig kunskaper som hon kan dela med sig av till sina kollegor. Avsaknad av tid i 

uppdraget uppfattas som ett problemområde för förstelärarna. För att de ska kunna 

utföra ett kvalitativt uppdrag så krävs det att de får tid att utföra det på.  

 

3.1.2 Uppdragskrav 

Respondenterna uttrycker att det enda kravet de har är att arbeta med de uppgifter som 

de har kommit överens om tillsammans med rektor.  

Det är klart att hon vill ha resultat utifrån det. Å andra sidan så är de ju fullt 

medvetna om att de inte har skickat med någon tid så att de kan ju inte sätta 

några kortsiktiga mål. Det de gör i vissa lägen är att de skickar ut andra 

uppgifter (Janne) 

Janne visar på en frustration över att det inte finns tillräckligt med tid till att utföra det 

försteläraruppdraget som han har, men att rektorn ändå väljer att ge honom andra 

arbetsuppgifter utöver sitt ordinarie arbete och försteläraruppdraget. Han menar även att 

förstelärarna på hans arbetsplats automatiskt har blivit ett pedagogiskt ”bollplank” åt 
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rektorerna. Vilket Janne menar att han är tveksam till, och han har även diskuterat det 

med sin rektor då han anser att om han inte har tid till sitt första uppdrag så kan han 

heller inte ha tid till extra uppgifter. Dock anser han att rektorns förväntning om att 

kunna använda förstelärarna som bollplank är god, men att det inte är formulerat i hans 

uppdrag. Kristina menar att hennes krav i uppdraget är att fortsätta arbeta med det 

kollegiala lärandet och fungera som en samtals- och diskussionsledare när arbetslaget 

träffas. Men även att fortsätta utveckla undervisningen i sina huvudämnen där hon redan 

har en bred kompetens. Kristina uttrycker en frustration över att kravet är lågt ställt på 

henne som förstelärare och skulle gärna se att förstelärarna blir mer utnyttjade än vad de 

blir. Dianas uppfattning av uppdraget skiljer sig från de andra respondenterna då hon 

saknar tydliga riktlinjer för vad hennes uppdrag ska innefatta och kan därför heller inte 

uttala sig om krav eller frihet i uppdraget. Dianas uppfattning är att det inte finns någon 

plan för hennes uppdrag som förstelärare: 

Men det har inte varit några liksom jättetydliga direktiv så, utan ganska stora 

ordalag… det viktigaste tycker jag är att man får ett tydligt uppdrag, vad man 

ska liksom göra med sin förstelärartjänst. Och det tycker inte jag att jag har 

fått (Diana) 

Diana ger uttryck för en besvikelse över att uppdraget inte har blivit så som hon hade 

tänkt sig. Hennes ambition var att få arbeta med skolutveckling och driva 

utvecklingsfrågor på den egna skolan. Hon saknar riktlinjer för sitt uppdrag och menar 

att hon heller inte har några tydliga önskemål från rektorn vad hon ska göra i sitt 

uppdrag. Hon funderar över om rektorn är tillräckligt insatt i försteläraruppdraget, 

eftersom att hon uppfattar det som att rektorn inte vet vad hen ska använda sina 

förstelärare till. Erika och Berit har uppfattningen att deras krav från rektorn är att de 

ska fortsätta arbeta så som de har gjort innan. Men att kravet även är deras frihet i 

uppdraget.  

Jag ska fortsätta arbeta som jag gör. Och sen att jag då ska vara beredd på att 

jag kan få andra uppdrag (Berit). 

Både Erika och Berit har arbetat med kvalitativa undervisningsmetoder och 

skolutveckling redan innan de fick tjänsten som förstelärare. Därför ansåg deras rektor 

att de ska fortsätta arbeta så som de har gjort tidigare. Men att de även ska arbeta med 

att sprida sina kompetenser utanför den egna skolan. Kravet som förstelärarna har i sitt 

uppdrag är att arbeta med de uppgifter som de tillsammans med rektor har utformat, 

vilket även uppfattas som en frihet av några av respondenterna. I nästa avsnitt 

presenteras vilket handlingsutrymme respondenterna har i sitt uppdrag. 

 

3.1.3 Handlingsutrymme 

Respondenterna uppfattar handlingsutrymmet i uppdraget på skilda sätt. 

Handlingsutrymmet i relation till uppdragskraven kan uppfattas som tvetydig då 

respondenterna ger uttryck för att deras krav i uppdraget även är deras frihet. 
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Fanny har diskuterat med sin rektor vad försteläraruppdraget kan innebära.  Sedan har 

rektor fattat ett beslut om uppdragets utformning utifrån verksamhetens behov. Fanny 

berättar att rektorn har varit lyhörd inför de önskemål hon hade med uppdraget och att 

uppdraget är utformat så som hon vill ha det, och att det även är friheten med hennes 

uppdrag. Även Anna och Gunilla har uppfattningen att de själva i stor mån har fått 

utforma sitt uppdrag efter eget intresse. Detta uppfattar de som en frihet.  Ida, Erika, 

Kristina, Janne och Berit menar att deras frihet i försteläraruppdraget är att de arbetar så 

som de har arbetat redan tidigare och de ska fortsätta vara drivna i att vilja utveckla 

undervisningen och dela med sig av sina kunskaper. 

Carina menar att hennes frihet i uppdraget handlar om att hon ska samarbeta och leda 

eller delta i olika projekt på skolan. Hasse menar att han har ett stort handlingsutrymme 

i att arbeta med att utveckla sina projekt inom försteläraruppdraget, genom att ledningen 

inte lägger sig hur han gör det.  Sammanfattningsvis kan konstateras att respondenterna 

uppfattar att de har ett stort handlingsutrymme i sina uppdrag, genom att de kan arbeta 

på ett sätt som attraherar dem i relation till de krav som har ställts på dem. I nästa 

avsnitt presenteras hur respondenterna uppfattar att de bedriver ett kvalitetsarbete. 

 

3.2 Kvalitetsarbete 
I detta avsnitt presenteras hur respondenterna uppfattar att de arbetar med 

kvalitetssäkring och utveckling av undervisningen. Resultatet presenteras i 

underkategorierna Kvalitetssäkring av undervisningen, Utveckling av undervisningen 

samt Kollegial kvalitetssäkring. 

3.2.1 Kvalitetssäkring av undervisningen 

Janne och Berit berättar att de arbetar aktivt med skolans styrdokument. Berit arbetar 

aktivt med att eleverna ska bli medvetna om vad de gör och även att eleverna ska förstå 

vad de gör. Hon arbetar även med att eleverna ska vara insatta i kursplanerna för att de 

ska bli medvetna om varför de gör olika saker i skolan och att det finns en mening och 

ett syfte med allt de gör. Janne arbetar med att analysera och jämföra betyg, i sitt 

uppdrag som förstelärare, för att säkra kvaliteten av skolans arbete. 

Ibland kan det vara så att du sätter inte så höga betyg vid jul, men de faller ut 

sen till sommaren… är du värd ett C så ska du ha ditt C redan vid jul, för sen 

är det en språngbräda till att få ett B (Janne) 

Anledningen till att Janne arbetar med att analysera betyg är för att uppmärksamma om 

det sätts rättvisa betyg, då han poängterar att det inte är rättvist att sätta ”snällbetyg”. 

Bland annat genom att utvärdera om eleverna har fått rättvisa betyg till terminsslutet i 

december. I betygsanalysen utvärderar Janne även om det finns något ämne där ingen 

elev har lyckats få betyget A. Om det skulle visa sig vara så undersöker Janne 

tillsammans med andra vad orsaken till det kan bero på. Även Gunilla och Kristina 

arbetar med styrdokumenten som grund. De berättar att de arbetar aktivt med de fem 

förmågorna i sina ämnen.  
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Så det blir ju ett sätt att utveckla undervisningen, att man ser till att de får 

möjlighet och träna på de förmågorna som man ska, som ska bedömas i 

kunskapskraven (Gunilla) 

Gunilla beskriver att har eleverna inte en förmåga i ett ämne så är sannolikheten stor att 

den förmågan inte finns i något annat ämne heller. I hennes arbetslag har de arbetat 

aktivt med att skapa en förståelse av läroplanen. Gunilla och hennes kollegor arbetar 

tillsammans med betygsättning och rättning av nationella prov för att nå en högre 

kvalitet i verksamheten. Kristina är den enda av respondenterna som kopplar sin 

undervisning till en teoretisk bakgrund. Hon berättar att hon alltid utgår från det 

sociokonstruktivistiska lärandet i sin undervisning. Vilket enligt henne själv innebär att 

eleverna ska upptäcka sitt eget lärande och att de gör det i samtal med andra personer. 

För Kristina är det viktigt att kunna förankra sina undervisningsstrategier till en teori. På 

Erikas arbetsplats har alla lärare och rektorn gått en studiecirkel i matematik som drevs 

av en forskare, på så sätt arbetar alla lärare på den skolan med ett liknande arbetssätt 

kring matematiken. Erika anser att studiecirkeln har bidragit till att alla lärare är 

medvetna om vad de gör i sin matematikundervisning och att de tidigt fångar upp de 

elever som behöver särskilt stöd. Erika har även kontinuerlig kontakt med samma 

forskare för att hålla sig uppdaterad kring vad som händer på andra skolor inom 

matematik. Annas uppfattning är att hennes uppdrag bidrar till att eleverna blir mer 

motiverade och att det på sikt leder till högre kvalitet i undervisningen. Genom att 

motivationen bidrar till att eleverna presterar bättre. Sammanfattningsvis kan sägas att 

respondenterna uttrycker olika sätt för hur kvalitetssäkring av undervisningen bedrivs. 

Hur förstelärarna arbetar med att utveckla sin undervisning presenteras i kommande 

avsnitt. 

3.2.2 Utveckling av undervisningen 

Diana har uppfattningen att undervisningen är varje lärares eget ansvar. Men att de 

genom samarbete med betyg och bedömning, mellan kollegorna på hennes arbetsplats, 

utvecklar undervisningen på skolan. Hon anser att lärarnas ökade kompetens inom 

bedömning, bidrar till att skapa en bättre undervisning för eleverna. För vet lärarna 

målet med undervisningen så är det lättare att finna rätt väg dit. 

Erika foto-dokumenterar det hon arbetar med och arbetar med flera olika 

inlärningstekniker för att anpassa undervisningen efter barnens nivå. Hon menar även 

att hon på det sättet utvecklas själv som lärare. Genom detta arbetssätt finner hon nya 

sätt hur eleverna tänker kring olika uppgifter och problem som de möter. Carina menar 

att hon aktivt försöker följa med i det som händer och sker via sociala medier och 

fortbildning. Hon tar till sig information från olika medier för att hålla sig uppdaterad. 

Carina hade vid tidpunkten för intervjun en VFU-student, som hon uppfattade som 

positivt för att det utvecklade hennes undervisning genom att studenten kom med nya 

influenser. Berit tycker att det är viktigt att samarbeta med kollegan i samma årskurs. 

De gör lokala pedagogiska planeringar tillsammans och arbetar med samma 

arbetsområden för att uppnå en likvärdig undervisning. Berit poängterar att hon och 

kollegan aldrig kommer bli ”samma lärare”, men att hon anser det som viktigt att 

grunden i deras arbete i årskursen är lika. Även Janne och Anna menar att det kollegiala 
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lärandet är viktigt för utvecklingen av undervisningen. Att samtala med kollegorna och 

komma med idéer men ändå vara stöttande.  

Då kan jag tänka mig att jag finns där som lite stöttning och ja utbilda dem 

eller sådär… komma med idéer och så (Anna) 

Anna och Janne ger uttryck för att vilja fungera som ett ”bollplank” till kollegorna och 

att de är positiva till att dela med sig av de kunskaper de har inom sina 

verksamhetsområden. Ida är av åsikten att kvaliteten av undervisningen stärks genom att 

de har gemensamma tester på skolan. Hennes eget utvecklingsarbete av undervisningen 

utgår från mindre utvärderingar av vad eleverna har lärt sig under en lektion för att hon 

ska kunna fånga upp de eleverna som inte har förstått i ett tidigt skede. Utvärderingarna 

sker genom att Ida delar ut små lappar i slutet av en lektion och ställer en fråga kring 

lektionens innehåll som eleverna får svara på. På så vis kan Ida arbeta vidare med 

eventuella missuppfattningar hos eleverna. Detta bidrar till att Ida har ständig kontroll 

över vart eleverna befinner sig kunskapsmässigt. 

Respondenterna ger uttryck för att bedömning är viktigt för att kunna utveckla 

undervisningen. Men även att det kollegiala lärandet och samarbete med andra lärare 

har stor betydelse för att kunna utveckla undervisningen. Dock bör påpekas att gränsen 

mellan kvalitetssäkring av undervisningen och utveckling av undervisningen är diffus 

då de gärna överlappar varandra. I nästa avsnitt presenteras hur respondenterna 

uppfattar samarbetet med andra förstelärare. 

3.2.3 Kollegial kvalitetssäkring 

Carina anser att ett samarbete så som pedagogiska diskussioner med kollegorna är en 

stor del av hennes uppdrag. Hon menar att samarbetet kollegorna emellan leder till en 

högre kvalitet i den egna skolans verksamhet. Carina uppfattar inte att hon är högre i 

rang än någon annan för att hon har blivit förstelärare. Hon uppfattar sin roll som en 

”spindel i nätet” som lyssnar på kollegornas önskemål och hjälper till och coachar där 

det behövs. Vilket Carina uppfattar kan bidra till att öka kvaliteten i skolan så att 

måluppfyllelsen hos eleverna kan bli högre. Även Fanny uppfattar att hennes uppdrag 

innefattar att finnas som ett stöd för kollegorna, hon anser sig, precis som Carina, vara 

en ”spindel i nätet”. Men ger även uttryck för att hon gärna agerar ”bollplank” till 

kollegor för att få dem att fundera i nya banor kring pedagogiska frågor. Fanny främjar 

och stöttar sina kollegor i deras utveckling, bland annat arbetar hon med nyanställda och 

nyexaminerade lärare för att stötta dem i sin nya yrkesroll. Hon vill gärna dela med sig 

av idéer och tankar och stötta där det behövs.  

Respondenterna nämner en nätverksträff som har ägt rum för förstelärarna i kommunen. 

Det är dock enda möjligheten de har haft till att träffa varandra och få en presentation av 

vilket uppdrag respektive förstelärare har. Även de lokala fackföreningarna har haft en 

träff för förstelärarna för att visa sin stöttning till förstelärarna. Fanny berättar att det 

finns ett gemensamt forum på internet som enbart är till för förstelärarna i kommunen. 

Dock används inte forumet och Fanny berättar att hon inte har behörighet till att skriva 

något där. Vad det beror på vet hon inte, inte heller om det bara är hon eller om det är 

likadant för alla förstelärare i kommunen.  Hon berättar att forumet hade varit en enkel 
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metod till att komma i kontakt med de andra förstelärarna och på så sätt skapa olika 

nätverk mellan de förstelärare som arbetar inom samma verksamhetsområde. De flesta 

av respondenterna har i nuläget inget samarbete med andra förstelärare. Erika berättar 

att hon har tagit kontakt med en förstelärare som arbetar med liknande uppgifter och att 

de ska träffas för att diskutera arbetsområden där båda har ett gemensamt intresse. Men 

vid den tidpunkten när intervjun ägde rum hade inget samarbete skett ännu. Janne 

berättar att han samarbetar med en av de andra förstelärarna på sin arbetsplats eftersom 

att de arbetar inom samma verksamhetsområde, men även ingår i samma team på 

skolan. Han berättar också att det finns flera stycken förstelärare i kommunen som har 

sitt försteläraruppdrag inom samma område som honom som han skulle vilja ha ett 

samarbete med. Respondenterna ger uttryck för att viljan till samarbete, med andra 

förstelärare, finns. Men att det upplevs som svårt att i praktiken genomföra det på ett 

kvalitativt tillvägagångssätt. Gunilla, Carina och Kristina anser att det behöver vara 

förstelärare som arbetar med samma frågor inom samma område för att ett samarbete 

ska kunna ske. Det är svårt att få till ett samarbete om man har sin förstelärartjänst med 

helt olika uppdrag.  

Vi skulle kunna få hitta på något gemensamt som vi kan enas om, och som 

driver oss, som man kan köra på alla skolor (Kristina) 

Kristina har en ambition som förstelärare och ser behovet av utveckling på alla skolor i 

kommunen, inte enbart sin egen skolas utvecklingsbehov. Respondenterna nämner även 

att det behöver finnas tid avsatt för alla förstelärare för att ett samarbete ska kunna äga 

rum. Ida är också positiv till samarbete med andra förstelärare, men tror att det behöver 

vara styrt från ledning och kommun i så fall. Hon menar att samarbetet sker på bästa sätt 

om kommunen eller skolledningen presenterar en färdig fråga som förstelärarna ska 

arbeta med. Men även att det finns en gemensam tid avsatt till de förstelärarna som ska 

arbeta med frågan. Anna och Ida är av åsikten att lärare har mycket att göra i sin 

lärartjänst och att det därför är svårt att samla alla förstelärare om inte rektor eller 

kommunen har bestämt en specifik tidpunkt då förstelärarna ska träffas. Respondenterna 

gör uttryck för att tiden kan bli ett problem vid samarbete med andra förstelärare, 

eftersom att flertalet av respondenterna är klasslärare och att det då är svårt att lämna sin 

klass för att utföra andra uppdrag. Respondenterna uttrycker även att de inte vill gå 

miste om undervisningstiden de har med eleverna, då de uppfattar undervisningstiden 

som den ”roligaste” och mest utvecklande delen av sitt arbete.  

3.3 Sammanfattning av resultat 
Alla respondenterna, förutom en, har tillsammans med rektor bestämt vilka 

arbetsuppgifter som ska finnas i deras uppdrag som förstelärare. Det råder en gemensam 

inställning till att de har stort handlingsutrymme i sitt uppdrag, vilket uppfattas som en 

frihet av respondenterna. Dock råder en entydig uppfattning om att det saknas tid för att 

kunna utföra uppdraget som förstelärare på ett kvalitativt sätt. Några av respondenterna 

anser att de trots avsaknad av tid i uppdraget ändå kan utföra sitt uppdrag. Medan andra 

ser det som svårt. Gemensamt för alla respondenter är att de har fått ett tidsbegränsat 

uppdrag som förstelärare. 
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Respondenterna berättar att de arbetar på skilda sätt för att kvalitetssäkra 

undervisningen. Några arbetar aktivt med de fem förmågorna som behandlas i 

läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2011). Vissa arbetar med betyg och bedömning. 

Märkbart är att respondenterna arbetar utifrån skolans styrdokument för att stärka 

kvaliteten men även för att utveckla undervisningen. 

Respondenterna är positiva till samarbete med andra förstelärare inom samma område. 

De menar att om ett samarbete skulle äga rum så skulle de kunna arbeta tillsammans 

med utvecklingsfrågor inom ett verksamhetsområde. Respondenterna ger även uttryck 

för att de arbetar efter skolans olika styrdokument. De uttrycker ett behov av 

auskultation. 

3.4 Hur forskningsfrågorna besvaras av resultatet 

3.4.1 Vilka förutsättningar har förstelärarna att utföra sitt formella uppdrag? 

Respondenterna har fått en arbetsbeskrivning om vad de ska arbeta med i sitt uppdrag 

som förstelärare. Dock ser förutsättningarna olika ut beroende på hur mycket tid de kan 

”avvara” till sitt uppdrag. De förstelärare som är klasslärare uppfattar att det är svårare 

att få tid till sina utvecklingsuppdrag än de förstelärare som inte är klasslärare. 

Respondenterna anser att de har ett stort handlingsutrymme och frihet i sina uppdrag 

utifrån de överenskommelser som finns. Resultatet visar att förstelärarna har en stark 

ambition och vill utveckla verksamheten, men att tidsbristen gör att de inte kan utföra 

allt de vill. 

3.4.2 Vilka förutsättningar har förstelärarna att driva kvalitetsarbete i skolans 

verksamhet? 

Respondenterna berättar att de arbetar på skilda sätt för att kvalitetssäkra 

undervisningen. Några arbetar aktivt med de fem förmågorna som behandlas i 

läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011). Vissa arbetar med betyg och bedömning. 

Märkbart är att respondenterna arbetar utifrån skolans styrdokument för att stärka 

kvaliteten men även för att utveckla undervisningen. Respondenterna ger även uttryck 

för att samarbete med kollegor och andra förstelärare bidrar till att stärka kvaliteten av 

verksamheten. Respondenterna ställer sig positiva till att samarbeta med kollegor för att 

driva utvecklingsfrågor. De anser även att det vore önskvärt att förstelärare inom samma 

verksamhetsområde skulle kunna arbeta tillsammans med utvecklingsfrågor. Dock 

fanns inget sådant samarbete under tiden för intervjuerna. 
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Del 4 Diskussion 
I avsnittet nedan diskuteras styrkor och svagheter gällande metodvalet i studien 

(Rienecker & Stray Jørgensen, 2008). Nedan följer studiens metoddiskussion som enligt 

Patel och Davidson (2003) innebär en beskrivning av hur arbetet med studien har 

fungerat. Därefter följer resultatdiskussionen som enligt (a.a.) innebär att resultatet 

diskuteras i förhållande till den litteratur som presenterats i början av studien. Kapitlet 

avslutas med förslag till fortsatt forskning, samt hur studien har bidragit med ny 

kunskap till framför allt rektorer och lärare. 

4.1 Metoddiskussion  
Inledningsvis diskuteras studiens metod och hur kvalitativa intervjuer bidragit till att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Studiens litteraturgenomgång bygger mestadels på sekundära källor och politiska 

dokument, eftersom att det i dagsläget inte finns någon forskning kring förstelärare. 

Karriärvägar för lärare har under åren reducerats vilket gjort att nästa steg inom yrket 

kan sägas vara rektor. En sådan forskning har dock inte tillförts studien eftersom rektor 

kan sägas vara ett mer tydligt avstamp ifrån det pedagogiska arbetet och mot ett mer 

administrativt uppdrag och övergripande ledning av den pedagogiska verksamheten. 

Möjligtvis kan studier om lektorers inträde i skolan bidra till ökad kunskap om vad som 

sker när andra lärare ges högre status och förväntningar på deras arbete växer. Dock är 

skillnaden den att dessa har setts som utomstående aktörer i pedagogiska frågor i 

relation till vissa ämnen, och förekommer mer i gymnasiet än i grundskolan som denna 

studie valt att fokusera. Anledningen till avsaknad av forskning beror på att tjänsten 

förstelärare är relativt ny, men att det i skrivande stund pågår forskningsprojekt inom 

Pedagogik som undersöker hur reformen med förstelärare fungerar (se 

Linnéuniversitetet, 2014). I Alvungers forskningsarbete används metoderna enskild 

intervju, enkäter, gruppintervjuer samt att de tar del av förstelärarnas digitala 

loggböcker. I studien för detta arbete valdes en fenomenografisk ansats som primärt och 

närmast uteslutande använder kvalitativa intervjuer. Det är således möjligt att i sådana 

studier enbart använda en metod, men att möjligheten till triangulering förekommer. 

Vilket är att föredra, särskilt för att det hade bidragit till ett bredare perspektiv till 

studiens studerade fenomen. Samtidigt utgår studiens empiri av en induktiv ansats, det 

vill säga att ett visst fenomen undersöks utifrån en mängd enskilda fall (Fejes & 

Thornberg, 2009). Vilket innebär att det är empirin och inte teorin som utgör 

utgångspunkten (Szklarski, 2009). Studiens empiri utgår med en strategi av att upptäcka 

och lyssna till utvalda förstelärares uppfattningar om deras upplevelser av uppdraget 

och hur de uppfattar att de främjar skolans kvalitetsarbete. Vad som blir särskilt viktigt 

att diskutera är de forskningsfrågor som är relevanta att undersöka inom rollen och 

fördelningen av förstelärare, samt kriterierna för antagning som betydelsefulla, eftersom 

karriärtjänster inom skolan och förskola är sällsynta. Det innebär att om vi ska beforska 

en förändring i lärarrollen så blir metoden kvalitativa intervjuer viktig, särskilt när vi 

ännu inte vet vad och hur vi ska titta genom observation på specifika aktiviteter som 

förstelärare bedriver. På så vis ger metoden kvalitativa intervjuer en inledande idé om 

de processer som de nu antagna förstelärarna uppfattar om sina tjänster och 
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arbetsuppgifter. För att förstå och ge en tydligare bild från försteläraren, idéer om vad 

de ska utföra, samt en bakgrund till varför tjänsten trätt i kraft. 

Valet av intervju som metod blev givet, eftersom att studien tar en fenomenografisk 

ansats vilket innebär att det var respondenternas erfarenheter som skulle framhållas. 

Deras uppfattningar hade inte synliggjorts om studien hade genomförts med en 

enkätundersökning.  Men som i en utökad studie kan vara ett gott komplement för att se 

i vilket utsträckning och hur vanligt förekommande förstelärare är i skilda regioner. 

Samtidigt är en kvalitativ undersökning mer ur ett organisatoriskt perspektiv, och som 

kanske inte främst ska besvaras av förstelärarna själva, utan snarare rektorer och 

skolchefer i dagsläget. Då svaren i en enkätundersökning oftast är givna får heller inte 

respondenten möjlighet att uttrycka sina personliga uppfattningar, vilket i denna 

empiriska studie  

Urvalsgruppen består av personer av olika kön, olika åldrar, olika lång 

arbetslivserfarenhet, de arbetar på olika skolor och de har olika arbetsuppgifter i sin 

yrkesroll som lärare. Detta ger urvalsgruppen ett så kallat ”brett perspektiv” av olika 

människor som tillsammans kan besvara intervjufrågorna utifrån sin erfarenhet av att ha 

tillträtt tjänsten förstelärare. Alla respondenter var för mig okända innan vi träffades för 

intervjuer. Min roll som undersökande lärare hade inte till synes någon negativ effekt på 

respondenternas vilja att besvara frågorna. Snarare upplevdes det som positivt att jag 

arbetar inom samma yrkeskategori, som lärare i grundskolan. Exempelvis när 

förstelärarna berättade om material som de använder vid bedömning samt vid samtal om 

kriterier från kursplaner och läroplan. 

Transkriberingsarbetet var tidskrävande och omfattande då mycket av det inspelade 

materialet inte hade någon relevans för studien. Jag valde ändå att skriva ned allt som 

respondenterna sa för att återskapa helheten i datamaterialet. Transkriberingarna 

genomfördes med hjälp av två datorer, den ena för att spela upp ljudfilen och den andra 

för att skriva ned det som respondenten och jag samtalade om. Att använda två datorer 

vid transkriberingen var funktionellt och effektivt då arbetet fortlöpte relativt smidigt. 

Jag fick pausa inspelningen flertalet gånger, men när jag tryckte på ”spela upp” valde 

jag att gå tillbaka lite längre i inspelningen, och kunde på så sätt kontrollera att utsagan 

blev korrekt avskriven. 

Ensamarbetet vid analysen har givetvis bidragit till att analysen är speglad av mig som 

forskare. Men för att stärka kvaliteten och synliggöra transparensen i analysarbetet så är 

det granskat vid grupphandledning där två handledare vid högskolan och andra 

studenter deltagit med kommentarer. Analysen av arbetet uppfattades först som svår, 

eftersom det var många steg som analysarbetet skulle ske. Dock upplevde jag att 

litteraturen bidrog med tydliga förklaringar om hur analysen skulle genomföras, särskilt 

för att förstå hur texten skulle behandlas i varje steg av analysen. 
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4.2 Resultatdiskussion  
I kommande avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till litteraturen och 

studiens syfte och frågeställningar. I diskussionen presenteras även delar av empirin 

från intervjuerna då det är relevant information men som inte besvarar studiens 

forskningsfrågor. Diskussionen presenteras under sex huvudrubriker och avslutas med 

en sammanfattning av resultatdiskussionen. 

4.2.1 Förväntningar på uppdraget 

I kommande avsnitt presenteras material från transkriberingarna som är relevanta till 

studien, men som inte besvarar studiens forskningsfrågor. 

Jannes förväntningar på uppdraget som förstelärare var att han skulle få möjligheten att 

se hur lärare arbetar på andra skolor, men även att det skulle komma andra lärare till 

hans skola och titta på det som han själv utför i sin undervisning. Han menar att det är 

utvecklande att se hur andra lärare arbetar men att det även blir en form av fortbildning.  

Alltså dels att få nya influenser, som kommer hit eller som är intresserade 

men också att komma ut och se hur man gör på andra skolor (Janne) 

Janne ger uttryck för att han är mycket positiv till samarbete med andra skolor, för att 

kunna observera andra lärares undervisning. Han ger uttryck för ett behov av 

auskultation som ett led till fortbildning. Vid tidpunkten för intervjun hade Janne inte 

haft några besök från andra skolor. Men han menar att det beror på att informationen om 

förstelärarna, och deras kompetenser, har varit bristfällig ifrån kommunen. Vilket leder 

till att ingen vet om de kompetenserna han besitter.  Vid tidpunkten för intervjun hade 

förstelärarna haft sitt uppdrag i cirka fem månader. Att lärare från andra skolor efter fem 

månader inte vet om vilka förstelärare kommunen har, eller vad förstelärarna gör, är 

under all kritik. Informationen om förstelärarna och deras uppdrag borde vara tydlig och 

väl spridd bland verksamma lärare i kommunen. Efter att intervjuerna genomfördes kom 

det till min kännedom att en kortfattad presentation om förstelärarna har upprättats 

under våren 2015, det vill säga sex till sju månader efter att förstelärarna har tillträtt sin 

tjänst. 

Ida berättar att hon inte hade några särskilda förväntningar på uppdraget, utan hon såg 

det mest som en chansning att söka tjänsten. 

… tänk om det räcker det jag gör… då är man ju dum som inte söker tänkte 

jag. Alla har ju chansen så att mina förväntningar var egentligen inte så stora 

kan jag säga, utan jag tog det mest som en chansning (Ida) 

Idas förväntningar kan knytas an till att få bekräftelse på sitt arbete genom att anta 

utmaningen med att söka tjänsten som förstelärare. Idas inställning att det troligen inte 

skulle bli tal om att välja henne framgår i samtalet. Hon berättar att hon känner sig mer 

som en ”vanlig” lärare och därmed inte ville skapa för stora förväntningar på att just 

hon skulle väljas till förstelärare, en chansning som visade sig hålla, enligt henne själv. 

De flesta respondenterna är samstämmiga med idén om att förväntningen som de har 

kan förstås som en chans till att göra något annat med uppdraget. Som att utveckla 

verksamheten i skolan. Gunilla ser försteläraruppdraget som ett erkännande på att hon 
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gör ett bra arbete. Carinas förväntningar är mer knutet till hennes roll som 

arbetslagsledare, det vill säga att få coacha andra lärare och dessutom få möjlighet till 

att diskutera pedagogiska frågor mer ingående som en del i hennes arbete: 

Alltså förväntningar… jag känner såhär att jag ville inte bli förstelärare för 

hur bra jag är liksom. Utan det handlar om mer att coacha andra och få mer 

möjlighet liksom och prata pedagogik. Jag tror faktiskt det var det, det 

hängde lite på (Carina). 

”Att prata pedagogik” innebär för Carina att diskutera pedagogiska frågor inom 

arbetslaget och arbeta med det kollegiala lärandet. Innehållet för sådana diskussioner 

menar hon bör handla om exempelvis betyg och bedömning. Det kan konstateras att 

respondenternas förväntningar på uppdraget stämmer väl överens med kriterierna för 

förstelärare och särskilt kvalificerade lärare (Skolverket 2015b; SOU 2008:52). 

Kristinas förväntningar på uppdraget handlar om att hon skulle få ansvaret att driva 

skolutvecklingsfrågor. Hon uppfattar att intresset för hennes kunskaper är lågt ifrån 

rektorernas håll. Då hon har gett förslag till att hålla i föredrag och arbeta med olika 

pedagogiska frågor i arbetslaget, men att rektorn ändå inte visar intresse för hennes 

kompetens.  

Mina förväntningar var att jag skulle få mer stöd av rektor, och andra rektorer 

runt om (Kristina). 

Kristina ger uttryck för en besvikelse över att hennes kunskaper inte används, då hon ser 

en potential i de frågor som hon utvecklat kunskaper om. Hon diskuterar med rektorn 

och ger förslag till saker, men upplever att intresset är svagt från både rektor och 

kollegor, även i rollen som förstelärare. Kristina upplever att ledningens stöd inte har 

förändrats över tid, utan att det är samma låga intresse då som nu. Jag ställer mig frågan 

hur det kommer sig att rektorn visar ett lågt intresse för Kristinas kompetens eftersom 

skolhuvudmännen förväntas ta tillvara på den särskilda kompetens som förstelärare har. 

Vilka uppgifter det innefattar bör avgöras lokalt av rektor (SOU 2008:52). Då borde det 

rimligtvis finnas ett utrymme för att använda Kristinas kompetens och ett intresse att ta 

tillvara på den. 

Fannys förväntningar på uppdraget som förstelärare var att kunna dela med sig av sin 

kunskap till andra lärare. Hon menar att det borde finnas utrymme i läraryrket till att 

arbeta med utvecklingsfrågor. Fanny ger uttryck för en form av omvärldsbevakning och 

distributör av pedagogiska innehållsliga frågor, men även inspiratör. Fannys 

förväntningar inför försteläraruppdraget kan ställas i relation till att vara en så kallad 

”gate keeper” (se förordet). Fanny berättar att hon hade tänkt söka tjänsten när den först 

lanserades 2013.  Men när hon vid det tillfället undrade vilka kriterierna för tjänsten var, 

fick hon svaret att de kriterierna höll på att utarbetas. Då kriterier inte förmedlades valde 

Fanny att inte söka tjänsten det året. Även Janne berättar att han hade tänkt söka tjänsten 

2013 men valde att avstå. Det kan konstateras att respondenterna har en hög ambition 

med sitt uppdrag, och en stark vilja till att utveckla verksamheten utifrån skilda 

förutsättningar. 
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4.2.2 Formellt önskvärt och möjligheter i dagsläget 

Förstelärarna i studien uppfattar sina uppdrag som tydliga genom att samtliga vet vad 

som förväntas av dem. Att tjänsten preciserats ytterligare sedan studiens 

pilotundersökning (se förordet), där förstelärarna upplevde sitt uppdrag som otydligt, 

tycks numera vara en uppfattning som har ändrats. Detta tyder på att en utveckling har 

skett i den aktuella kommunen, som innebär att försteläraruppdraget och tillhörande 

riktlinjer reviderats och förtydligats under kort tid. Detta menar flera av studiens 

respondenter är viktigt, eftersom tidens betydelse för att utveckla förändring av deras 

tjänster är knutet till hur tjänsten kan komma att förstås av hela kollektivet av lärare, 

dvs. inte enbart förstelärarna själva. 

Respondenterna har önskade riktlinjer gällande mer styrning mot ett gemensamt mål 

från kommunen. Vilket kan ställas i god relation till styrdokumentens krav på uppdraget 

som förstelärare (SOU 2008:52). Riktlinjerna är relevanta och det önskas ett tydligare 

direktiv uppifrån, det vill säga en bestämmelse från kommunen där det tydligt framgår 

vad förstelärarens mål är och vad syftet med deras uppdrag är. I dagsläget finns kriterier 

från kommunen att förstelärarnas uppdrag ska innefatta att vara modellärare och- eller 

att ha ett utvecklingsuppdrag. Utifrån de kriterierna beslutar rektorerna vad tjänsten ska 

innehålla utifrån verksamhetens behov och förstelärarnas kompetenser. Vilket leder till 

att uppdragen skiljer sig åt från skola till skola, vilket även uppmärksammats tidigare 

(Skolverket, 2015b; Stridsman, 2014). Respondenterna anser sig inte ha några direkta 

krav, mer än de uppgifter som de har kommit överens med rektor att genomföra. Det 

kan tolkas som att det innebär att rektorerna litar på sina förstelärare och att 

förstelärarna därför har ett stort handlingsutrymme under ansvar. Enligt två av 

förstelärarna är deras krav också deras frihet. Kravet är att de ska fortsätta arbeta så som 

de har gjort tidigare. Detta upplevs även som en frihet och blir en bekräftelse på att de 

gör ett bra arbete. Kraven på förstelärarna ser olika ut från skola till skola, beroende på 

att det är rektorns uppdrag att lokalt avgöra vilka uppgifter försteläraruppdraget ska 

innehålla (SOU 2008:52; Skolverket 2015b). Rektorn utformar då uppdraget på det sätt 

som bäst gynnar verksamheten. Nämnvärt är dock att ingen av respondenterna ger 

uttryck för att de tar del av aktuell forskning och sprider den kunskapen, vilket enligt 

styrdokumenten borde ingå i förstelärarens uppdrag. Det ger även en bild av att 

förstelärarna i den aktuella kommunen inte fungerar som en så kallad gatekeeper mellan 

teori och praktik, vilket presenterades som en möjlig uppgift för förstelärare i förordet. 

För att det ska kunna bli tydligare riktlinjer från kommunens sida så behövs ett nära 

samarbete mellan rektorer och kommunverksamma. Det är rektorerna som har 

kunskapen om hur det ser ut i skolorna och vilka behov som finns. Det är gynnsamt om 

det finns ett nära samarbete mellan förstelärare och rektorer för att kunna utvärdera 

förstelärarnas arbete (Alvunger, 2015). Men även att rektor kan ta med sig 

informationen från förstelärare upp till kommunnivå för att kunna fortsätta utveckla och 

förbättra tjänsten som förstelärare. Några av respondenterna upplever att det borde 

finnas ett mer utbrett samarbete mellan rektorerna kring försteläraruppdraget. Kristina 

och Fanny ger under intervjuerna uttryck för en frustration över att kommunen inte tar 

tillvara på förstelärarnas kompetens och deras intresse i att driva skolutvecklingsfrågor 

som bidrar till att skolornas kvalitet blir högre. De upplever att ett tätare samarbete 
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mellan rektorerna skulle kunna bidra till att förstelärarnas kompetenser kan spridas 

skolövergripande. Enligt Alvunger (2015)  arbetar förstelärarna i hans studie enbart på 

den egna skolan. Men att det finns en tanke om att de i framtiden ska arbeta 

kommunövergripande med vissa uppdrag.  

 

Förstelärarna i studien har utformat sina uppdrag i samråd med rektor. Förutom Diana 

som menar att hon saknar direktiv över vad hon ska arbeta med i sitt uppdrag. Övriga 

respondenter är entydiga med att de vet vad som förväntas av dem. Enligt Eva-Lis Sirén 

(i Lärarnas Tidning, 2014, s. 6) bör förstelärartjänsternas innehåll förtydligas, vilket kan 

ställas i relation till att majoriteten av respondenterna i den här studien uppfattar sina 

uppdrag som tydliga. Dock bör påpekas att det råder en osäkerhet kring förstelärarens 

uppdrag hos de lärare som inte är förstelärare, vilket även nämnts i förordet. Orsaken till 

detta har dock inte undersökts i studien, men att en trolig orsak kan vara bristen på 

information om förstelärarnas uppdrag från skolledning till övrig personal. Enligt SOU 

2008:52 är lämpliga uppgifter för särskilt kvalificerade lärare att ha ansvar för ett ämne 

och ämnesutvecklingen, ha ansvar för kvalitetsarbete, ha ett ansvar som handledare av 

studenter samt ett ansvar för att vara mentorer för nyutbildade lärare. Respondenterna 

ger uttryck för att deras uppdrag är tydligt utformade från rektorn. Men samtidigt ger de 

uttryck för att de saknar tydliga direktiv från kommunen. Dock har ingen detaljnivå om 

vilka ämnen eller i vilka områden respondenterna har sina uppdrag synliggjorts i denna 

studie. Orsaken till detta är att det skulle innebära en risk till att respondenterna blev 

identifierade. Att arbeta med forskningsetiska frågor handlar om att skapa förtroende 

bland respondenter så att de kan känna trygghet att bidra med ny kunskap 

(Vetenskapsrådet 2011) som i denna studie, viktiga pedagogiska spörsmål utan att 

äventyra studiens etiska inslag.  

 

Det är positivt att det förekommer förstelärare som ansvarar för diverse ämnen i skolan 

och även att de har ett större ansvar gällande kvalitetsarbetet. Min idé utgår från att 

skapa utmaningar bland lärare som är drivande och kompetenta i sitt ämne och som 

bidrar till att entusiasmera andra lärare. Särskilt viktigt att beakta i en tid då rektorns roll 

tagit en mer administrativ och verksamhetsledande, snarare än en pedagogisk och 

didaktiskt ledarskap. Eftersom att försteläraren är utnämnd till en särskilt kvalificerad 

lärare (SOU 2008:52), ses det som en självklarhet att hen ska vara ämnesansvarig för 

det ämne som hen är drivande och kompetent i. Dock ställer jag mig frågande till om 

det nödvändigtvis måste vara förstelärare som ansvarar för praktiserande studenter och 

nyutbildade lärare. Då det finns många lärare, som inte är förstelärare, som gör ett 

enastående arbete med att handleda studenter och nyutbildade lärare. Enligt Anders 

Almgren, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund (Stridsman, 2014), är det många 

medlemmar som hör av sig till dem och berättar att istället för att undervisa blir 

förstelärarna satta i projekt som innebär mindre tid med eleverna. Almgren menar att 

reformen ter sig märklig om de lärarna som är bäst på att undervisa försvinner från 

eleverna. Han menar även att det är ett tecken på att huvudmännen inte har förstått 

syftet med reformen. Denna uppfattning delar inte förstelärarna i den här studien, ingen 

av respondenterna uttrycker att det har tagits tid från deras undervisning med eleverna. 
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Vilket bör ses som positivt, då deras huvudsakliga uppgift i själva verket är att arbeta 

med eleverna och driva utvecklingen av undervisningen.  

Respondenterna är drivna och har ambitionen att arbeta aktivt med 

skolutvecklingsfrågor. Men avsaknaden av tid utgör att respondenterna får sämre 

förutsättningar till sitt uppdrag. Frågan om tid är ständigt närvarande för alla 

yrkesverksamma lärare. Förstelärarna, förutom Gunilla och Diana, önskar att det fanns 

specifik tid avsatt till försteläraruppdraget.   

Som riktlinjer skulle jag ju vilja att kommunen överväger att ska man 

fortsätta med det här då behöver man skicka med tid… slänger man in lite 

mer, alltså lägger till tid då så kan man nog förvänta sig att uppdraget blir 

ganska bra (Janne) 

Janne anser att kvaliteteten av förstelärarnas arbete höjs om de får avsatt tid till 

uppdraget. Trots Jannes önskemål om mer tid till försteläraruppdraget, är han medveten 

om att det är svårt att få tillgång till mer tid inom skolans verksamhet.  Får han tid avsatt 

till sitt uppdrag så tas det från det arbetet han redan bedriver, vilket leder till att en 

annan lärare behöver täcka upp för den tiden. Vad gäller respondenternas önskemål om 

att få mer tid till uppdraget torde inte ses som en omöjlighet då kravet är att minst 50% 

av arbetstiden ska utgöras av undervisning (SKOLFS 2013:147). Vilket presenteras mer 

utförligt i nästkommande avsnitt.  

4.2.3 Avsaknad av tid 

Själva idén med försteläraruppdraget är att läraren ska fortsätta bedriva undervisning. 

Det kan därför vara problematiskt att ge försteläraren avsatt tid till att arbeta med 

utvecklingsområden utanför undervisningen. Framförallt när försteläraren är klasslärare 

med totalt ansvar och planering för undervisningen. Dock står det i §10 i SKOLFS 

2013:147 att förstelärarens huvudsakliga uppgift ska bestå av undervisning, eller 

uppgifter som hör till undervisningen, vilket enligt samma föreskrift omfattar 50% av 

arbetstiden. Detta skulle kunna innebära att försteläraren arbetar halvtid som klasslärare, 

men då krävs det att en annan lärare har resterande timmar av undervisningen, vilket i 

sin tur innebär en fråga om ekonomi och resurser som inte ligger inom ramen för denna 

studie att behandla. Jämför med Alvungers (2015) delrapport där förstelärarna från 

början hade 20% avsatt tid till sitt uppdrag. Men att det vid andra tillsättningen av 

förstelärare sänktes till 10% eftersom det blev problematiskt att tillsätta personer som 

kunde ta över förstelärarnas ordinarie arbetsuppgifter. Respondenterna är av 

uppfattningen att avsaknaden av tid är en orsak till att de inte kan fullfölja sitt uppdrag 

som förstelärare fullt ut (jämför med Skolverket 2015b). De menar även att om de hade 

haft tid avsatt till sina uppdrag så hade de kunnat utför ett mer kvalitativt arbete. Dock 

är det några av respondenterna som uttrycker att tiden de har kan de använda till att 

arbeta med undervisningsfrågor. Men att det är mer svårt att få tiden att räcka för de 

uppdrag som är utöver undervisningen. Vilket innebär att det uppstår ett dilemma 

eftersom att flera av respondenterna har ett försteläraruppdrag som inte enbart innefattar 

klassrumsundervisningen. Enligt Skolverkets (2015b) rapport bör försteläraruppdraget 

vara schemalagt för att det ska bli en rimlig balans mellan förberedelser inför 

utvecklingsuppdraget och undervisningen. Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén 
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säger: ”Förstelärarna har inte fått tillräckligt med tid för att arbeta med sina kollegor och 

att utveckla undervisningen i arbetslagen” (Lärarnas Tidning, 2014, s. 6). 

Respondenterna i studien menar att de arbetar kollegialt med att utveckla 

undervisningen, dock framhävs att det är brist på samarbete mellan förstelärarna på 

grund av avsaknad av tid.   Det kan konstateras att dilemmat om tid har diskuterats på 

olika nivåer och att denna diskussion sannolikt kommer fortgå.  

Alla förstelärare i studien har fått ett tidsbegränsat uppdrag, från ett år upp till tre år. 

Detta kan jämföras med förstelärarna i Alvungers (2015) studie som också har fått ett 

tidsbegränsat uppdrag. Tidsbegränsningen kan ses som negativt för förstelärarnas 

förutsättningar att utföra sina utvecklingsuppdrag, då utveckling och bestående 

förändringar hos lärare och elever tar tid (Skolverket, 2015b). De förstelärarna som har 

sitt uppdrag tidsbegränsat till ett år begränsas i möjligheten att bedriva långvariga 

projekt och därmed även långvarig utveckling. 

4.2.4 Kvalitetsarbete i verksamheten 

Lärarnas Tidning (Lagerlöf, 2014) visar att över hälften av lärarna, i den 

undersökningen, tror att karriärtjänsterna kan bidra till högre kvalitet av undervisningen. 

Respondenterna i studien har ett stort intresse av utveckling och kvalitetssäkring av den 

egna verksamheten. Detta framkommer genom att de vill driva den egna skolan framåt 

genom att höja elevernas resultat. Men även vara drivande i att förbättra den egna 

verksamheten. Enligt Skolverket (2014a) har flertalet huvudmän haft utveckling av 

undervisningen som en central utgångspunkt vid rekryteringen av förstelärarna. 

Respondenterna i studien har en ambition att utveckla och förbättra den egna 

undervisningen, men även att det ska komma alla lärare på skolan till gagn. Andersson 

(i Lagerlöf, 2014) menar att rektorn har det yttersta ansvaret för att utveckla 

undervisningen, men han anser att även förstelärarna bör ta ansvar för utvecklingen av 

undervisningen på hela skolan. Respondenterna uttrycker betydelsen av att 

verksamhetens utveckling handlar om att arbeta aktivt med betyg- och 

bedömningsfrågor, samt de fem förmågorna som nämns i skolans läroplan lgr11 

(Skolverket, 2011). Vilket enligt dem även innebär att kvalitetssäkra verksamheten. Det 

kan jämföras med definitionen av kvalitet som Myndigheten för skolutveckling (2008) 

förespråkar. Nämnvärt är dock att respondenterna inte ger uttryck för att de har ansvar 

för kvalitetsredovisningen eller likabehandlingsplanen, som enligt (a.a.) också ingår i 

arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten. Utefter det jag kunnat urskilja från 

respondenternas utsagor och litteraturen (Skolverket 2015b; SOU 2008:52) som varit 

aktuell för studien så har jag formulerat ett förslag för hur försteläraren kan arbeta med 

att kvalitetssäkra verksamheten. Detta kan ske genom att försteläraren utformar kriterier 

för verksamhetens kvalitetsarbete. Försteläraren arbetar för att dessa följs av kollegorna 

som ett sätt att säkra kvaliteten i undervisningen.   

Enbart en av respondenterna ger uttryck för betydelsen av teoretisk grund i det 

pedagogiska arbetet. Att kunna presentera sina undervisningsidéer till en viss teori är ett 

sätt att visa att undervisningen vilar på vetenskaplig grund. Att föra diskussioner kring 

de olika teorierna och vilka idéer som härstammar från vilken teori, är ett bra exempel 

på en pedagogisk diskussion som borde uppmärksammas mer ute i verksamheterna. 
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Vilket även rimligtvis borde finnas inom en förstelärares uppdrag. Enligt Skolverket 

(2014a) ska försteläraren dela med sig av sina kunskaper och bemöta elever, föräldrar 

och kollegor på ett sociokulturellt sätt. Då detta inte har undersökts i studien kan jag 

heller inte uttala mig om hur det egentligen förhåller sig, men det är relevant att väcka 

tanken kring de teroetiska perspektiv som speglar undervisningen i relation till att det i 

skollagen står att utbildningen ska vila på en vetenskaplig grund (SFS 2010:800).  

4.2.5 Dilemmat med det kollegiala kapitalet 

Andersson berättar i Lärarnas Tidning (Lagerlöf, 2014) att försteläraren bör veta varför 

just hen utsågs till förstelärare, men poängterar att det även är viktigt att kollegorna på 

arbetsplatsen förstår varför just de utnämnda personerna blev förstelärare. Vilket även 

styrks av Skolverket (2015b) som menar att om inte en tydlig kommunikation kring 

förstelärarens uppdrag sker, kan det bidra till att kollegorna inte har förståelse för 

förstelärarnas uppdrag.  Att erhålla en sådan tjänst kan därför sägas ha stor betydelse för 

kollegiets acceptans. Andersson (i Lagerlöf, 2014) menar att förstelärarens kompetens 

inte får stanna i förstelärarens klassrum utan att den ska spridas. Vilket kan jämföras 

med respondenternas uppfattning om att det finns behov av auskultation inom skolans 

verksamhet. Auskultation bör ses som nödvändigt för alla lärare, och det borde finnas 

tid avsatt till detta. Eftersom att du får mycket kunskap med dig genom att studera 

någon annan lärares praktik i klassrummet. Vilket även styrks av Skolverkets rapport 

(2015b). Med utgångspunkten i respondenternas svar om behov av kunskapsdelning 

borde auskultation ses som en given arbetsmetod, då det gynnar verksamheten att ta del 

av varandras kompetenser och arbetsmetoder. Alla lärare måste våga öppna upp sina 

klassrum för att möte förstelärarnas samtal om undervisning och lärande. Några av 

respondenterna är av uppfattningen att det kollegiala lärandet är viktigt för att kunna 

utveckla och kvalitetssäkra undervisningen. Respondenterna ger uttryck för ett starkt 

intresse för att på olika sätt vilja bidra till att skolan utvecklas. Då inte enbart på den 

egna skolan utan att deras kompetenser kan tas tillvara på alla skolor i kommunen. 

Respondenterna har kompetens inom olika verksamhetsområden och upplever att det 

vore gynnsamt om alla fick ta del av den genom att arbeta skolövergripande. Alla 

respondenter ger uttryck för att vilja arbeta med och driva olika typer av 

skolutvecklingsfrågor. Respondenterna önskar att ett tätare samarbete mellan 

förstelärarna bör ske. Carina upplever att för att skolutveckling ska kunna ske så måste 

alla lärares kunskaper hamna i fokus för att nå fram till en gemensam väg mot målet.  

Även Ida poängterar att samarbete med kollegorna eller med andra förstelärare är viktigt 

för att skolutvecklingen ska öka. Ett samarbete med andra förstelärare inom samma 

område upplevs som positivt av respondenterna. De poängterar även att om ett 

samarbete ska kunna äga rum så krävs det att det är ett samarbete mellan förstelärare 

inom samma verksamhetsområde, exempelvis inom ett ämne eller IKT etcetera. Därför 

att respondenterna upplever det som problematiskt att arbeta med utvecklingsfrågor med 

någon som har försteläraruppdraget i ett annat ämne eller inom ett annat 

verksamhetsområde.  
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4.2.6  Förstelärare – ökad eller minskad status för lärarkåren 

Respondenterna ger uttryck för att en medvetenhet kring ”jantelagen” det vill säga, att 

en person inte får se sig för mer än andra, eftersom de påpekar att de inte vill ses som ” 

högre rang än någon annan”. Tidigare har samtliga lärare befunnit sig horisontellt på 

samma nivå genom att alla arbetar med liknande arbetsuppgifter och delat ansvar, även 

om det råder skillnader i deras kompetenser och löner. Numera finns förstelärarna som 

är tillsatta på grund av att de är erkänt skickliga lärare samt att de väljer att göra en form 

av karriär inom läraryrket. Något som tidigare år inte har varit möjligt på samma vis 

som nu. Dock har möjligheten att utvecklas funnits tidigare genom att lärare kan ta 

ansvar för skolans ledarskap som rektor. Detta har bidragit till att det skymtas en form 

av hierarki inom lärarkåren, där förstelärarna befinner sig ”ett steg högre” än de lärare 

som inte är utnämnda till förstelärare. Trots att respondenterna i studien inte uppfattar 

att försteläraruppdraget har bidragit till en negativ stämning på arbetsplatsen bör frågan 

lyftas nationellt genom en grundlig undersökning, eftersom frågor om psykosociala 

arbetsförhållanden kan komma att utvecklas. Detta borde även ligga i rektorers och 

politikers intresse, då det finns en allmängiltig åsikt om att läraryrkets status bör höjas. 

Att försteläraruppdraget är en god möjlighet för de lärare som vill arbeta med 

skolutveckling och göra karriär, men som inte vill bli rektorer. Dock är det viktigt att 

förstelärarnas uppdrag är tydligt uttalat till alla på arbetsplatsen för att det inte ska 

skapas negativ stämning inom kollegiet genom avundsjuka eller missuppfattningar 

kring vad försteläraren gör eller borde göra, (jämför med Skolverkets 2015b rapport). 

Respondenterna i studien anser inte att det har blivit negativ stämning på arbetsplatsen 

eller att kollegorna ser ”snett” på dem för att de blev förstelärare. Dock framkommer 

från respondenterna att det har förekommit negativa kommentarer som ”det kan väl du 

göra som är förstelärare”. Uttalandena upplevs som humoristiska, men att det samtidigt 

finns undertoner i kommentarerna som bidrar till en negativ utveckling om 

förstelärarnas arbete och kollegial arbetsfördelning. De andra respondenterna uttrycker 

att de har blivit gratulerade och lyckönskade av kollegorna. En respondent menar att 

förstelärartjänsterna kan ge upphov till osämja i arbetslaget. Exempelvis om det är ett 

litet arbetslag och det är tre stycken lärare som söker tjänsten, varav en eller två av dem 

blir tillsatta som förstelärare. En sådan situation kan leda till missunnsamhet och 

avundsjuka och övergår då till att vara en arbetsmiljöfråga, eftersom det ses som en risk 

i arbetsmiljön. Därför är det viktigt att belysa rektorernas arbete med att fostra 

förstelärarna i en kommande studie. 

Enstaka respondent beskrev försteläraruppdraget som ”ett lyft” för lärarkåren genom att 

de numera får arbeta med utvecklingsfrågor samtidigt som att lönen höjs. Samtidigt 

poängterade en annan respondent att lönetillägget för förstelärarna bidrar till att hålla 

lärarlönerna nere, eftersom att det är den genomsnittliga lönen hos lärare som höjs och 

inte lönen för alla lärare. En respondent berättar att han inte är positiv till att det 

rangordnas inom skolans verksamhet. Han tycker att det känns egendomligt att han och 

kollegan gör liknande arbete men att han får 5000 kronor mer i lön varje månad. 

Samtidigt framgick i empirin att några av respondenterna anser att titeln förstelärare är 

missvisande. Om några av lärarna är ”förste”, så blir alla andra automatiskt ”andre”. 

Berit är något skeptisk till att det enbart är ett fåtal lärare som blir förstelärare och 
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därmed får ökad status. Men hon påpekar även att alla lärare har möjligheten att söka 

tjänsten som förstelärare, en möjlighet som dock inte alla tar. Även Diana poängterar att 

alla lärare är fria att söka tjänsten. Diana menar även att det är positivt att duktiga lärare 

lyfts, och att det är positivt att det finns en ”morot” för lärare att göra ett riktigt bra jobb. 

Hon poängterar även att lärarna måste komma ifrån ”rättvisetänket”, att det inte kan 

vara lika för alla lärare. I respondenternas utsagor kan urskiljas att det råder delad 

mening kring om försteläraruppdraget är statushöjande eller inte för lärarkåren. Vilket 

kan jämföras med undersökningen i Lärarnas tidning (2014) där var tredje lärare (av 

1000 tillfrågade) anser att läraryrkets status höjs med hjälp av karriärtjänsterna.  

Det kan konstateras att det råder skilda uppfattningar om försteläraruppdraget bidrar till 

att höja läraryrkets status eller inte. Men även om hierarkin som blir i arbetslagen är 

positiv eller inte. Dessa fenomen kommer även fortsättningsvis vara aktuella för 

politiker och rektorer, men även för media att undersöka och granska.  

 

4.2.7 Sammanfattning av diskussion 

Förstelärarnas förutsättningar att utföra sitt uppdrag påverkas av vilka krav som har 

ställts av rektor, vilket handlingsutrymme de anser sig ha och avsaknaden av tid till 

uppdraget. Tidigare undersökningar har visat att förstelärarna uppfattar sitt uppdrag som 

otydligt. Majoriteteten av respondenterna i studien ger uttryck för att de vet vad de ska 

göra. Men de saknar tydliga direktiv från kommunen vilket ges uttryck för genom 

respondenternas önskade riktlinjer för uppdraget. 

Kvalitetsarbetet bedrivs utifrån skolans styrdokument, dock är det ingen av 

respondenterna som ger uttryck för att arbeta med skolans kvalitetsredovisning. 

Respondenterna har ett tidsbegränsat uppdrag, vilket till synes är vanligast 

förekommande i landet (Skolverket, 2015b; Alvunger, 2015; Skolverket, 2014a). Dock 

kan det tidsbegränsade uppdraget uppfattas som negativt eftersom att utveckling tar tid. 

Det råder skilda meningar i samhällsdebatten om förstelärartjänsterna bidrar till att höja 

läraryrkets status eller inte. Vissa uppfattar titeln förstelärare som missvisande eftersom 

om några blir ”förste” blir alla andra automatiskt ”andre”. Med utgångspunkten i 

studien är det en fråga som kommer fortleva, både i samhället, genom media, och inom 

utbildningsverksamheterna därför att läraryrkets status är en aktuell och omtvistad 

fråga. 

4.3 Avslutning 
Denna studie har bidragit till att ge en vetenskaplig inblick i förstelärarens uppdrag. 

Läsarna av denna uppsats kan därmed inkludera andra lärare inte bara förstelärare och 

rektorer. Möjligtvis bidrar studien även till att kommunen och politikerna får en insikt i 

vad förstelärarna gör och hur de uppfattar sitt uppdrag. Studien kan bidra med kunskap 

till rektorer och huvudmän och kan fungera som förslag till hur försteläraruppdraget kan 

utvecklas. 
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Ett förslag på en framtida studie är att följa upp respondenterna i den här studien för att 

se om deras förväntningar infriades samt att se om samarbetet med andra förstelärare 

har blivit av. Men även för att undersöka om respondenterna anser att det har blivit 

någon förändring i skolans verksamhet genom den kvalitetssäkring av undervisningen 

och verksamheten som de bedriver. En sådan studie skulle då fungera som en 

utvärdering av förstelärarnas arbete. Vilken då skulle kunna användas som riktlinjer för 

rektorer vad gäller uppdraget för kommande förstelärare. Då försteläraruppdraget är 

utformat på skilda sätt i olika kommuner vore det även av intresse att göra en studie som 

sträcker sig över flera kommuner i Sverige för att kunna jämföra uppdragens 

utformning. Det vore även intressant att göra en kvalitativ studie med rektorer och 

kommunpolitiker för att få deras uppfattning om försteläraruppdraget. En sådan studie 

är påbörjad av Alvunger (2015) i ett fåtal kommuner. Alvunger har valt att intervjua och 

samtala med förstelärare, rektorer och kommunverksamma i sin undersökning. 

Under studiens gång har många nya frågor väckts, såväl praktiska som mer 

vetenskapliga frågor.  Vissa frågor lyfts även av respondenterna så som vad händer med 

förstelärarna om tre år när deras tidsbegränsade uppdrag går ut? Frågor om 

framförhållning är också centralt, särskilt i deras undran om det blir tal om nya 

förstelärartjänster? Många frågor rör snarare organisatoriska aspekter. Samtidigt är det 

av betydelse att de undersökningsbara forskningsfrågorna ställs för att bidra med 

kunskap i området som ger stöd åt organiseringen av statushöjande aktiviteter så som 

förstelärartjänsten. På Lärarnas Riksförbunds webbplats (lr.se) går att läsa: år 2017 ska 

karriärreformen vara fullt utbyggd, vilket innebär att var sjätte lärare i grund- och 

gymnasieskolan ska ha ett statligt karriäruppdrag. Det är möjligt att det år 2018 bildas 

en ny regering, hur påverkar detta karriärtjänsterna?  Detta är en fråga som bör lyftas i 

en framtida studie. Även skolämnesberoende studier med förstelärare är relevanta att 

lyfta. För att undersöka hur vidare ett specifikt ämne utvecklas och kvalitetssäkras med 

hjälp av förstelärarnas kompetens.  Frågan om förstelärare kommer fortsätta vara aktuell 

inom utbildningsverksamheten, media och samhällsdebatten. Därför kan det konstateras 

att det även finns behov av en framtida studie som utvärderar förstelärarnas uppdrag och 

tillika ger svar på vad förstelärarna har bidragit till gällande skolans utveckling.   
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Bilaga 1: 

Förstelärarnas arbetsuppgifter enligt platsannonserna 

Annons 1: 

en förstelärare för undervisning år 17 i SvA samt i företrädesvis MA/NO alt SO. För att 

stärka elevens möjligheter att utveckla sig på varierande sätt ser vi gärna att du har 

behörighet i något praktisktestetiskt ämne. Huvuduppdraget för dig som förstelärare är 

att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på skolan. 

Huvuddelen av din tjänst är undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. I 

uppdraget som förstelärare ingår det också att sprida ämneskunskaper och 

yrkesskicklighet till fler lärare. Förutom att du är allmändidaktiskt kunnig, tar du som 

förstelärare också ett särskilt ansvar för ämnesutveckling, ämnesdidaktisk utveckling 

och det systematiska kvalitetsarbetet. Du kommer i din roll handleda andra lärare. 

Försteläraren tjänstgör på sin egen arbetsplats men har också delvis ett 

kommun/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel. 

 

Annons 2: 

På rektors uppdrag kommer du som förstelärare att tillsammans med andra lärare 

granska och utveckla arbetssätt och arbetsformer för att utveckla elevernas lärande. 

Genom systematiskt och dokumenterat kollegialt lärande vara en utvecklingsresurs som 

ger eleverna de bästa förutsättningarna för att utvecklas och nå bra resultat. Öppna ditt 

klassrum, som lärmiljö, för andra kollegor. Utveckla språket i alla ämnen genom 

ämnesövergripande arbetssätt och arbetsformer. Vara ett pedagogiskt bollplank till 

rektor. 

 

Annons 3: 

Som Förstelärare är kärnuppdraget undervisningen. Ditt uppdrag är att utveckla 

verksamheten och skapa förutsättningar för elever att nå en hög måluppfyllelse. Detta 

gör du utifrån våra gemensamma strategier som betonar vikten av att utöva ett tydligt 

pedagogiskt ledarskap, att utveckla en lärande organisation där du är beredd att dela 

med dig och bjuda in till klassrumsbesök och pedagogiska diskussioner. Varje rektor 

utformar utifrån detta ditt uppdrag. Det finns en förväntan från barn-och 

utbildningskontoret att du även deltar aktivt i kommungemensamma arrangemang och 

är aktiv i att sprida kunskaper vidare till kollegor inom organisationen. 

 

Annons 4: 

nu en förstelärare för undervisning år 4-9 i Svenska, SO samt teknik. Huvuduppdraget 

för dig som förstelärare är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre 

måluppfyllelse på skolan. Huvuddelen av din tjänst är undervisning och uppgifter som 



 

 

hör till undervisningen. I uppdraget som förstelärare ingår det också att sprida 

ämneskunskaper och yrkesskicklighet till fler lärare. Förutom att du är allmändidaktiskt 

kunnig, tar du som förstelärare också ett särskilt ansvar för ämnesutveckling, 

ämnesdidaktisk utveckling och det systematiska kvalitetsarbetet. Du kommer i din roll 

handleda andra lärare. Försteläraren tjänstgör på sin egen arbetsplats. Du ska även 

fungera som ett stöd för ledningen och kunna ta ett helikopterperspektiv där hela 

verksamhetens bästa ligger i fokus. Du kommer att arbeta utifrån skolans styrdokument 

bl.a. Lgr 11, med tydliga mål i skolans samtliga årskurser och ämnen. Som förstelärare 

stimulerar och motiverar du skolans samtliga årskurser och ämnen. Som förstelärare 

stimulerar och motiverar du eleverna till att utvecklas. Du skapar en god studiero i dina 

undervisningsgrupper för att nå högsta möjliga måluppfyllelse. 

 

Annons 5: 

Arbetet som förstelärare i sva innebär arbetsuppgifter inom grundskolans och 

gymnasieskolans verksamhetsområde. Huvuddelen av förstelärarens tjänst är 

undervisning, planering och genomförande av pedagogiskt arbete i samverkan med 

arbetslag och elevhälsoorganisation. Dessutom kommer du att arbeta stadsövergripande 

med att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet. Det stadsövergripande uppdraget 

innebär att du ingår i nätverk och samordningsinsatser för att främja arbetet för högre 

måluppfyllelse. Du kommer att ingå i ett arbetslag med framtidsvisioner som erbjuder 

en kreativ arbetsmiljö. I tjänsten kan även ingå kartläggning, uppföljning av elevers 

övergång till andra skolor mm 

 

Annons 6: 

Förstelärare innebär ett praktiknära karriärsteg. Du kommer parallellt med din 

undervisning att tillsammans med rektor ta fram tjänstens innehåll utifrån skolans 

behov. Undervisningens omfattning kan skifta beroende på enhet och uppgifter som 

åläggs dig. 

 

 

  



 

 

Bilaga 2 

Bäste förstelärare! 

Jag heter Lina Johansson och studerar på magisterprogrammet i pedagogik vid 

Högskolan i Skövde. För tillfället skriver jag min uppsats, vars syfte är att undersöka 

hur förstelärare i grundskolan arbetar med att främja skolans kvalitetsarbete. Min 

förhoppning är att du som förstelärare kan bidra med dina kunskaper genom en intervju 

om din roll, uppdrag och förverkligande av din lärargärning. Din medverkan är 

betydelsefull för studien eftersom det i dagsläget inte finns så många tillsatta tjänster 

och därmed begränsad kunskap att få av och om förstelärare som pedagogiskt 

yrkeskunniga. 

I linje med forskningsvetenskapliga principer kommer ditt deltagande vara anonymt 

genom att ditt namn kommer återges fiktivt i uppsatsens resultat. På så vis går inte dina 

utsagor i en intervju att spåra till just Dig.  

Medverkan är också frivillig, vilket innebär att du har rätt att ”dra dig ur” studien i 

efterhand, utan att bli ifrågasatt, men att genom att ta del av mina transkriberingar kan 

du själv försäkra att dina utsagor blir korrekta.  

Intervju-materialet förvaras på en dator med ett inlogg-funktion som endast jag själv har 

tillgång. Materialet kommer endast visas i samröre med handledning av forskare på 

högskolan. 

Studien är tänkt att publiceras under 2015 och kan nås genom Högskolan. 

Intervjun är tänkt att ta 30-45 minuter i anspråk, men beroende på utvecklingen av 

samtalet kan det vara en god idé att avsätta maximalt en timme. Du kan själva ange tre 

tider/datum som du anser passar dig bäst, för att sedan se vilket av dessa datumen som 

är möjliga för oss båda.  

Jag hoppas att du är intresserad av att delta! Hör av dig till mig senast måndagen den 2 

mars genom att skicka e-post, ett sms eller genom ett telefonsamtal.   

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning  

Lina Johansson 

Tel: 0XXX- XXXXXX 

e-post: … 

Även om du väljer att avstå så får du gärna meddela mig, det vore intressant för studien 

om du angav dina skäl till varför du i så fall väljer att avstå, men det är inget tvång. 

  



 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

Namn: 

Ålder: 

Kön: 

Hur länge har du arbetat som lärare?  

Vilka ämnen har du erhållit behörighet i? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

Berätta för mig hur du fick tjänsten som förstelärare? 

 Hur många år har du i denna stund haft uppdraget som förstelärare?  

Är din tjänst som förstelärare tidsbegränsad? I så fall under hur lång tid? 

Vilka var dina förväntningar på uppdraget som förstelärare?  

På vad sätt skulle du säga att dessa förväntningar infriats eller inte? 

Hur många förstelärare arbetar idag på din arbetsplats? 

 

I vilken utsträckning samarbetar du med andra förstelärarna på din arbetsplats? 

(andra enheter?) 

Hur skulle du beskriva samarbetet?  

Vad anser du bör förändras för att iscensätta samarbeten mellan er? 

Hur har du tolkat ditt uppdrag som förstelärare? (Vad har uttryckts att du ska 

göra?) 

             Vilka krav anser du att din arbetsgivare ställer på dig som förstelärare 

Vilken ansvarsfrihet skulle du säga att du har som förstelärare? 

I vilken utsträckning har du fått möjlighet att påverka utformningen av ditt 

uppdrag efter att du tillträtt din tjänst som förstelärare? 

 (På vilket sätt har du givits förhandlingsutrymme? Varför har du i din tjänst inte erhållit 

förhandlingsutrymme inom tjänsten som förstelärare?) 

 

Vilken tid har du fått avsatt för uppdraget som förstelärare? 



 

 

Hur mycket tid anser du dig behöva för att uppfylla de krav som ställs på dig som 

förstelärare?  -När då? 

Vad gör du med den tid som är avsatt för försteläraruppdraget?  

Hur bidrar ditt uppdrag till att bedriva kvalitetssäkring av undervisningen på den 

skola som du arbetar? 

Hur arbetar du med utvecklingen av undervisningen på din skola? 

avslutningsvis, vad skulle du vilja se för riktlinjer för att utföra uppdraget som 

förstelärare? 



 

 

 


