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Sammanfattning 
Studiens syfte var att undersöka förstelärares uppfattningar om sitt uppdrag i förhållande till det 
uppdrag som beskrivs i styrdokumenten. Eftersom förstelärarreformen var relativt ny fanns det ännu 
inte mycket forskning att tillgå inom området, det blev därför intressant att undersöka huruvida 
reformens avsikter bibehållits i samband med implementeringen eller ej. Denna studies 
forskningsfrågor var: Vilka uppfattningar har förstelärare om innehållet i sitt uppdrag? Vilka 
uppfattningar har förstelärarna om genomförandet av sitt uppdrag? Hur förhåller sig förstelärarnas 
uppfattningar om innehållet och genomförandet av uppdraget till beskrivningen av uppdraget i 
styrdokumenten? Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer av sex förstelärare. Att 
undersökningen bedrevs i en småskalig omfattning kan ha påverkat och begränsat resultatet. 
Resultaten som framkom var att förstelärarnas uppfattningar om innehållet och genomförandet av sitt 
uppdrag till stor del stämde överens med de uppdrag som formulerats i styrdokumenten. Uppdragen 
handlade främst om kollegial handledning och ledandet av utvecklingsprojekt. Dock skilde sig 
förstelärarnas uppfattningar åt angående påverkan av läraryrkets status och elevers måluppfyllelse 
efter att de blivit förstelärare. Förstelärarna uppfattade i många fall att deras nya tjänst inte påverkade 
elevers måluppfyllelse och läraryrkets status på det direkta sätt som styrdokumenten yrkade på. Vidare 
uppfattade också ett fåtal förstelärare uppdragets innehåll som otydligt, något som kan leda till att 
reformens påverkan blir svår att utvärdera. 

Nyckelord: Måluppfyllelse, Karriärreform, Karriärtjänst, Professionalisering 
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Inledning 
I en allt mer globaliserad värld där kunskap och utbildning till viss del jämställs med en produkt på 

marknaden enligt Alvunger (2014) citerad i Resnik (2008) blir det allt viktigare för den svenska skolan 

att höja sin standard. Då lärare i många sammanhang har pekats ut som ansvariga för elevers sjunkande 

betyg, enligt Ingersoll (2013) inleddes förestelärarreformen år 2013 med intentionen att, som det står 

beskrivet i (SFS 2010:800) skapa karriärtjänster för lärarna. Reformen och tjänsten går fortfarande 

under många namn, bland annat karriärlärartjänst, förstelärartjänst, utvecklingslärartjänst, - reform. I 

denna studie kommer benämningarna förstelärare, samt förstelärarreform användas konsekvent. I 

Skolverkets (2013) rapport, beskrivs syftet med förstelärarreformen vara att förbättra elevernas 

måluppfyllelse, samt att höja läraryrkets status och attraktionskraft. 

 

Själva reformen och införandet av förstelärare- samt lektorstjänst var en del av en större reform som på 

initiativ av regeringen avsåg att förändra både skolsystem och läroplaner. Enligt Skolverket (2013) ska 

en lärare kunna påvisa lärarlegitimation samt fyra års dokumenterad undervisning för att vara 

kvalificerad för en förstelärartjänst. För en tjänst som lektor krävs lärarlegitimation, examen på 

forskarnivå samt fyra års tjänstgöring som lärare. Förstelärarna och lektorernas höjda löner 

finansieras av staten. Det finns fortfarande väldigt få restriktioner och definitioner av vad en 

förstelärartjänst egentligen innebär, något som lämnar stort tolkningsutrymme för kommunerna vid 

deras implementering av reformen. 

 

Eftersom reformen är relativt ny finns det ännu inte mycket forskning inom detta område. Vidare har 

den enligt Alvunger (2014) initierats utan vidare studier av hur förstelärartjänsterna rent praktiskt 

och på vilket sätt skulle kunna påverka skolutvecklingen. Faktumet att det ännu inte finns så mycket 

skrivet om förstelärarna och förstelärarreformen leder till en ovisshet om dess konsekvenser då mycket 

av det material som figurerar i media vanligast verkar beskriva förstelärarnas tidspress i samband 

med den ökade arbetsbörda som tjänsten förde med sig. I detta sammanhang blir det intressant att 

studera huruvida syftet med reformen har bibehållits eller gått förlorat vid implementeringen i kommun 

och skola. 

 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att på gymnasieskolenivå undersöka förstelärares uppfattningar om sitt 

uppdrag i förhållande till det uppdrag som beskrivs i styrdokumenten. Studiens frågeställningar är: 

 Vilka uppfattningar har förstelärarna om innehållet i sitt uppdrag? 

 Vilka uppfattningar har förstelärarna om genomförandet av sitt uppdrag? 

 Hur förhåller sig förstelärarnas uppfattningar om innehållet och genomförandet av uppdraget till 

beskrivningen av uppdraget i styrdokumenten? 
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Tidigare forskning 

Reflektioner kring urval och metoder  

De flesta av studierna som ingår som bakgrund till denna undersökning har baserats på kvalitativa 

forskningsmetoder så som intervjuer eller observationer. Då förstelärarreformen är så pass ny finns 

det ännu inte så mycket forskningsmaterial att tillgå inom detta ämnesområde. Denna studies urval 

har därför till stor del byggt på de källor som har funnits tillgängliga. Detta går naturligtvis att 

ifrågasätta då exempelvis promemorian (2012/9:U2012/4904/S) från den tidigare regeringen 

utformades med syftet att argumentera för införandet av reformen och karriärsteget. De avhandlingar och 

artiklar som ingår i studien har valts ut efter en sökning i LIBRIS som är en nationell 

bibliotekskatalog, samt Umeås universitetsbibliotekskatalog. Sökorden som användes var 

förstelärare, first teacher, karriär, utvecklingstjänst, rekrytering och mentorskap. Alla de artiklar 

och avhandlingar som stämde in på dessa sökord förutom mentorskap inkluderades i denna studie. 

Eftersom ett flertal avhandlingar och artiklar passade in på sökordet mentorskap, gjordes ett urval 

dels beroende på den bedömda relevansen i förhållande till denna studie, men också beroende på om 

undersökningen var gjord på gymnasienivå eller inte. De artiklar och avhandlingar om mentorskap 

som baserats på undersökningar från exempelvis grundskola sållades bort då det bara var mentorskap på 

gymnasienivå som var relevant för denna studie. I första hand valdes artiklar ut, men då det inte fanns 

andra alternativ inkluderades också avhandlingar. Vidare bygger en stor del av studiens bakgrund 

också på styrdokument från Skolverket, utbildningsdepartementet, regeringen och Skollagen. Inom 

denna kategori har alla tillgängliga dokument inkluderats utifrån den information som Skolverket har 

tillhandahållit. 

Några av de motsättningar som framkommit av de tidigare studier som inkluderats i denna uppsats 

handlar om lärares roll i organisationen och hur läraryrkets status och elevers måluppfyllelse kan 

uppfyllas. Att detta är viktiga faktorer för skolutveckling framstår som relativt klart. Däremot går 

åsikterna isär om vilket väg som leder till den önskade effekten. Många av studierna som har bedrivits, 

bland annat Hatties (2009) metaanalys pekar på läraren som en av de viktigaste faktorerna till elevers 

kunskapsutveckling och ökade måluppfyllelse. Huruvida detta samband går att ta för givet eller inte 

blir komplext då det enligt de studier som ingår i denna uppsats inte bekräftas att en statusökning 

direkt skulle leda till förbättrad måluppfyllelse. 

 

Vidare beskriver promemorian (2012/9:U2012/4904/S) olika exempel på utvecklings- och 

karriärstjänster för lärare som nödvändigtvis inte har attraherat de mest pedagogiskt kompetenta 

lärarna utan snarare de med ledarskapsförmågor. I detta sammanhang blir det intressant att 

ifrågasätta vad som egentligen uppnås? De frågor som ännu inte har besvarats utifrån detta 

forskningsmaterial handlar främst om förstelärarnas roll i organisationen och om förstelärarreformens 

syfte som sades vara att höja läraryrkets status samt att förbättra elevers måluppfyllelse verkligen har 

uppfyllts och om karriärvägar för lärare är en funktionell väg för att nå detta mål? 

 

 

Förstelärare i tidigare forskning 

Förstelärares roll i organisationen 

Alvungers (2014) studie handlar om hur förstelärare beskriver och förstår sin roll i organisationen. 

Studien handlar också om hur introduktionen av förstelärare påverkar rektorernas ledarskap. 

Undersökningen har utförts med hjälp av ett teoretiskt och konceptuellt ramverk som syftar till att ge 

perspektiv på hur olika sub-system i en organisation är beroende av och förhåller sig till varandra, 

samt hur ledare i organisationen ser på sin roll som ledare, deras förståelse av sin ledarskapsutövning 

samt på vilka olika sätt ledarskapet kan stödja och uppmuntra andra. 

 

Eftersom en del av Alvungers undersökning handlar om att placera in förstelärarreformen i en större 

kontext använder han sig av en teori som kallas frame-factor theory. Denna teori nyttjas för att sätta 
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perspektiv på hur idéer och värderingar från samhället, så som exempelvis ideologiska värderingar, 

influerar och skapar läroplans- och skolnivån i en undervisnings- och klassrumskontext. En del av 

studien bygger på intervjuer av rektorer. Frågorna som intervjuerna bygger på handlar om rektorernas 

förväntningar på förstelärare gällande deras kollegiala arbete samt utvecklingen av undervisningen. 

Alvungers studie utgörs också till viss del av en dokumentanalys som bygger på att olika visionära och 

strategiska dokument rörande förstelärare har analyserats. 

 

Intervjuerna av förstelärarna byggde på frågan om hur de som förstelärare uppfattade sin roll i 

organisationen. Studiens resultat visar på att många förstelärare var djupt intresserade av att förbättra 

och utveckla både sin egen och andras undervisning. De såg sin nya tjänst som en möjlighet till att ta 

initiativ till nya projekt och sprida nya idéer. De flesta förstelärarna ansåg att deras centrala plikter 

handlade om kollegialt lärande, organiserandet av aktiviteter, stimulerandet av en god lärandekultur 

men också om att handleda och coacha sina kollegor genom att exempelvis utöva mentorskap och leda 

diskussioner om ny forskning. Många ansåg också att det var en del av de centrala plikterna att 

handleda och stötta lärare med speciellt svåra och krävande elever. 

 

En stor del av de förstelärare som blev intervjuade av Alvunger kände att de i och med sin nya tjänst 

hade fått en chans att verkligen göra skillnad. Vidare problematiserar Alvunger deras otydliga och 

ännu relativt odefinierade roll i organisationen, något som framkommer i intervjuerna eftersom en del 

förstelärare såg sig som partner till rektorn medan vissa upplevde att de hade svårt att hitta sin roll i 

organisationen på grund av att de hade en oklar bild av relationen till rektorn gällande ledarskap och 

mandat. Av intervjuerna framkommer också att den tid som avsatts för förstelärartjänsten varierar 

väldigt från kommun till kommun. Vissa skolor avsätter tid i förstelärarnas tjänst så att de kan utföra 

sina uppdrag. Andra skolor avsätter ingen tid alls och i sådana fall blir den nya tjänsten en extra börda 

för försteläraren. 

 

En del av de intervjuade förstelärarna poängterade bristen av fysiska mötesplatser på skolorna. Eftersom 

det inte fanns någon tid utsatt för lärare och förstelärare att ha pedagogiska samtal och liknande 

fick många be sina kollegor att dra över på sin arbetstid för att möjliggöra träffarna. Vissa lärare 

uttryckte också problematik angående kollegors avundsjuka och motstånd i samband med att de fått en 

förstelärartjänst. 

 

I Alvungers studie behandlas också rektorers syn på förstelärarreformen. Införandet av tjänsten ändrar 

egentligen inte det formella ansvaret som rektorerna har att agera som pedagogiska ledare. Däremot 

kan reformen föra med sig möjligheter för både rektor och skola att förbättra och utveckla lärande för 

att skapa skillnader för både lärare och elever. Av studien framgår vidare att vissa rektorer har valt att 

fördela ett mer administrativt uppdrag till förstelärarana som då fungerar som en slags 

skolutvecklare. Försteläraren får också ofta rollen som skolexpert som rektorn kan fråga och förvänta 

sig få ett svar av. 

 

Alvunger nämner en konsekvens med reformen som kan handla om att förstelärartjänsten bara 

attraherar lärare med ledaregenskaper eftersom det inte finns några direkta bestämmelser eller 

förväntningar på deras undervisningsförmåga. Vidare spekulerar Alvunger i eventuella 

framtidsscenarion där förstelärare skulle kunna konkurrera ut rektorerna eftersom de förstnämnda 

faktiskt har högre lön på vissa skolor än de sistnämnda. Dock framstår det som troligast att rektorerna 

behåller sin position som pedagogisk ledare. Alvunger frågar sig också om förstelärarnas uppdrag 

kommer att formuleras om i framtiden samtidigt som han problematiserar den brist på utbildning som 

finns i dagens samhälle. Om riktlinjerna för en förstelärartjänst förtydligas kommer förstelärarna 

antagligen att behöva utbildning för sin nya tjänst. 
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Betydelsen av professionell utveckling för lärare 

Hatties (2009) studie består av en syntes av över 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers 

lärande i skolan. Undersökningen behandlar bland annat betydelsen av lärare, feedback, 

klassrumsstorlek och konstruerar utifrån metaanalysens resultat en modell för lärande och förståelse. I 

studien likställs vad som är bäst för elever med vad som är bäst för lärare, då det i detta sammanhang 

enligt Hattie är sammankopplat. I studien poängteras det att lärare gärna diskuterar kursplaner och 

elever med varandra, medan de mer sällan eller aldrig diskuterar sin egen undervisning eller 

undervisningssituation som ofta ses som något privat och som för det mesta sker bakom stängda 

dörrar. 

 

Vidare beskrivs lärande som en process som innefattar passion, tålamod och uppmärksamhet på 

detaljer både ifrån lärare och elever. I undersökningen poängteras det att lärarna har en betydande roll i 

vad som påverkar elever i skolan på ett flertal olika plan, något som leder till slutsatsen att det är 

viktigt med professionell utbildning för lärarnas del så att de får möjlighet att vidareutveckla sin 

kompetens. I sin yrkesroll bör en lärare vara direktiv, inflytelserik och aktivt engagerad i sin 

undervisning samt i sitt eget och elevernas lärande. Skolledare och lärare bör tänka på att skapa 

skolmiljöer där misslyckande ses som en möjlighet till lärande och omgivningen är tillåtande och 

inriktad på att undersöka och utveckla kunskap och förståelse. 

 

I rapporten Teachers Matter (2005)  från OECD står det att det i många länder finns möjlighet 

förlärare att göra karriär och ta på sig nya ansvarsområden. Generellt sett är systemen dock 

begränsade för lärare som vill utvecklas och göra någon form av karriär utan att behöva lägga mindre 

tid på sin undervisning och i klassrummet. De flesta karriärvägar för lärare som finns idag innebär ofta 

ett avancemang till någon form av rektorstjänst som innebär att läraren lämnar klassrummet och 

undervisningen. Enligt rapporten har ett flertal andra länder tagit initiativ till att skapa karriärvägar 

och utvecklingsmöjligheter för lärare genom att koppla specifika tjänster till specifika uppgifter som 

går utöver undervisningen. Detta sägs vara ett sätt att vidkänna lärares skicklighet och kompetens 

inom den egna professionen. 

 

Lärare och mentorskap 

Nordevalls (2011) studie om lärare och mentorskap är en etnografisk studie som redogör för fyra 

gymnasielärares mentorsuppdrag. Lärarnas uppdrag är inte kopplat till ett specifikt skolämne utan 

handlar istället om administrering och stöd kring en utvald grupp elever eller kring en klass. 

Mentorsuppdraget har undersökts utifrån ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv som är 

influerat av det sociokulturella perspektivet. 

 
Intentionen med studien är att kartlägga, beskriva samt analysera lärares mentorsuppdrag både gällande 

innehåll och funktion. Undersökningen har en etnografisk ansats och bygger på deltagande 

observationer. Inom ramen för dessa observationer har även intervjuer samt olika former av samtal 

förts. Då mentorskapet har funktionerat verkar mentorn få en alldeles särskild insyn i och överblick av 

sina mentorselevers skolsituation. Vidare kan mentorskapet också vara problematiskt för både lärare 

och elever. Studien innehåller förslag på hur mentorn kan vända situationen genom att exempelvis 

förbättra kommunikationen. 

 

Mentorns utvecklingssamtal och mentorssamtal med eleverna verkar enligt undersökningen skapa ett 

dialogiskt läranderum. Det bidrog också till att ge mentorn en fördjupad helhetsbild av sina 

mentorselever. Överblicken som mentorskapet medverkade till att skapa gav i sin tur mentorn 

möjlighet att bygga upp ett eget kunskapssystem kring eleven. Detta i sin tur tycktes vidare förse 

mentorn med grund nog för att påverka skolans strukturer och öka elevers utrymme för delaktighet 

och kunskapsutveckling, både på individ- och gruppnivå. Mentorernas samarbete med andra lärare 

och arbetslag kring elever i behov av särskilt stöd är enligt denna studie inte utvecklat på skolnivå. 
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Styrningen och utformningen av uppdraget som mentor är också upp till den enskilde mentorn som 

inte har någon utbildning för uppdraget. Vidare råder det brist på tid för mentorskapets utförande. 

Sammanfattningsvis poängterar Nordevall att dessa olika faktorer tillsammans bidrar till att det råder en 

brist på likvärdigt bemötande av alla elever på en skolnivå eftersom uppdraget utövas olika från 

mentor till mentor. 

 

Lärare och rekrytering till utbildning och yrke 

Bertilssons (2014) avhandling beskriver förändringen i lärares position i det svenska samhället under 

åren 1977-2009. För att fånga de sociala aspekterna av yrket och dess förändring har 

lärarutbildningsantagningen och läraryrkesrekryteringsprocessen analyserats. Resultaten baseras på 

analyser av hur olika tillgångar som exempelvis kulturellt- och ekonomiskt kapital är fördelat bland 

lärarstudenter och lärare. 

 
Det empiriska materialet består av statistik från alla lärare mellan 1978-2008 och alla lärarstudenter 

som deltagit i högre utbildning mellan 1977-2009 samt intervjuer av både lärare och studenter. Studiens 

teori och metod bygger på den sociologiska traditionen grundad av Pierre Bourdieu vilket innebär att 

kapital, fält och habitus är nyckelbegrepp. Avhandlingens resultat visar på att en ökad andel av 

lärarstudenterna besitter små mängder av förvärvat skolkapital tillsammans med svaga resurser som 

ärvts från föräldrahemmet. Denna förändring var extra tydlig inom programmen för 

ämneslärarutbildning med inriktning på gymnasiet. 

 
För lärarna tyder analysen på en ökande klyfta inom yrket mellan lärarnas kvalifikationer och meriter. 

Lärare med rikare utbildningskapital tenderade till att besitta stabilare professionella positioner och 

var också överrepresenterade på skolor där eleverna kännetecknades av signifikant social- och 

utbildningskapital, något som ytterligare bidrar till tätheten av utbildningskapital. 

 

Studien visar också på att lärare har utsatts för två motstridiga processer under de senaste årtiondena. Å 

ena sidan har homogeniteten ökat främst genom konvergensen mellan anställningsvillkoren för olika 

kategorier av lärare och mellan olika lärarutbildningar. Å andra sidan har de sociala skillnaderna inom 

yrket tenderat till att utvidgas. Denna klyfta har ökat med tiden på grund av ett mer differentierat 

skolsystem tillsammans med förändrade rekryteringsmönster. 

 

Förstelärare i styrdokumenten 

Reformens utformning 

Skollagen (SFS 2010:800) beskriver ett statsbidrag riktat till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg 

för lärare. Syftet med statsbidraget handlar om att få skolhuvudmän att skapa karriärssteg för speciellt 

yrkesskickliga lärare. I Skolverkets (2011) lägesbedömnings framkommer också att det är viktigt att 

ställa krav på blivande lärare, samt att skapa attraktiva arbetsvillkor och rum för kontinuerlig 

kompetensutveckling, samt möjlighet till karriärsteg. Alla dessa olika faktorer bedöms på sikt leda 

fram till en kompetent lärarkår. 

 

Själva reformen och införandet av förstelärare- samt lektorstjänst var en del av en större reform som på 

initiativ av regeringen avsåg att förändra både skolsystem och läroplaner. Enligt Skolverket (2013) ska 

en lärare kunna påvisa lärarlegitimation samt fyra års dokumenterad undervisning för att vara 

kvalificerad för en förstelärartjänst. För en tjänst som lektor krävs lärarlegitimation, examen på 

forskarnivå samt fyra års tjänstgöring som lärare. Förstelärarna och lektorernas höjda löner 

finansieras av staten. Det finns fortfarande väldigt få restriktioner och definitioner av vad en 

förstelärartjänst egentligen innebär, något som lämnar stort tolkningsutrymme för kommunerna vid 

deras implementering av reformen. 
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Vidare nämns i Förordningen (2013:70) att själva statsbidraget omfattar en löneökning med 5000 

kronor för förstelärare och 10000 kronor för lektorer. De arbetsuppgifter och uppdrag som beskrivs i 

förordningen handlar om att en lärare med karriärtjänst främst ska undervisa och arbeta med uppgifter 

som hör till undervisningen. Minst 50 procent av arbetstiden ska ägnas åt detta uppdrag. I övrigt är det 

huvudmannen som bestämmer vad som ska ingå i förstelärartjänsten. Några förslag på uppgifter som 

kan utföras av förstelärare är att de exempelvis kan ansvara för introduktionen av nyanställda 

lärare, anställa nya lärare, coacha och handleda andra lärare, ta initiativ till pedagogiska samtal, ta 

initiativ till och även leda projekt som syftar till att förbättra och undervisningen, vara 

examensansvarig på gymnasieskolan eller vuxenutbildningen, ansvara för att lärarstuderande 

välkomnas på ett bra sätt på skolan när de ska genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU), 

samt vara huvudansvarig för ett ämne. 

 
I promemorian från utbildningsdepartementet (2012/9:U2012/4904/S) framkommer att lärare ses 

som en av de viktigaste faktorerna för elevers studieresultat i skolorna. Vidare nämns att läraryrket 

måste göras mer attraktivt för att på så sätt säkra en hög kvalitet på lärarna. Detta ska i sin tur leda till att 

eleverna får en förbättrad undervisning vilket i sin tur kommer att förbättra elevernas 

förutsättningar för att nå de nationella målen och förbättra sina studieresultat. I promemorian står det 

också att lärares förmågor och skicklighet måste tas tillvara på och användas på ett bättre sätt än vad de 

görs idag. 

 

Vidare görs bedömningen att en karriärreform och inrättandet av en karriärstege för lärare bli 

meningsfull om den i praktiken kopplas till en löneförhöjning. Syftet med promemorians förslag är att 

skapa förbättrade förutsättningar för lärare att göra karriär samtidigt som de fortsätter med att ägna 

sig år undervisning precis som de gjort tidigare. Att lärarna får fortsatt möjlighet att bedriva 

undervisning samt ägna sig åt undervisningsrelaterade uppgifter bedöms som en förutsättning för 

bedrivandet av en undervisning som håller god kvalitet. Det statliga bidraget för huvudmän som väljer 

att implementera reformen skall från år 2013 uppgå till 187 miljoner kronor, år 2014 uppgå till 468 

miljoner kronor, år 2015 uppgå till 749 miljoner kronor och från och med 2016 och framåt skall det 

uppgå till 880 miljoner kronor. Tanken är att fristående skolor ska ersättas på samma sätt som de 

kommunala skolorna. I skrivande stund verkar det som att satsningen kommer att frysas till 2015 års 

nivå av den nya regeringen. 

 

Reformens bakgrund 

I promemorian beskrivs bakgrunden till uppdraget som handlar om att det i skolorna under 1990-talet 

och framåt bedrivits undervisning som har gått ut på att eleverna till stor del har arbetat på egen hand 

och själva tagit ansvar för sina studier. Bristen på ett aktivt lärarstöd har lyfts fram utav Skolverket 

som en av förklaringarna till elevers sjunkande studieresultat i svenska skolor. Vidare utpekas lärarna 

som den viktigaste faktorn för elevers studieresultat i skolan. För att lärares kompetens ska stärkas 

måste, enligt promemorian, läraryrkets attraktionskraft höjas, samtidigt som lärare måste ges 

möjlighet att utveckla sin professionalism samtidigt som de tillåts att gå vidare i karriären. 

 

Sammanfattningsvis framgår det av premorian att intentionen med förstelärarreformen är att skapa ett 

system som uppfattas som attraktivt av yrkesskickliga lärare, samt utvecklar, urskiljer och erkänner 

professionella lärare. Detta tros leda till en höjd status av läraryrket samtidigt som det skapar nya 

utvecklingsmöjligheter för lärare som inte leder till att deras undervisning och tiden de lägger på sin 

undervisning bortprioriteras. Vidare urskiljs två typer av kompetenser hos skickliga lärare. En typ av 

kompetens som visar sig i den direkta klassrumssituationen, samt en annan typ av kompetens som 

hänger samman med en mer skolövergripande nivå. 

 

Exempel på olika nationella och internationella utvecklingssteg 

I promemorian beskrivs också ett flertal initiativ som tagits av huvudmän som skapat ett lokalt system 

med utvecklingssteg för lärare. I Stockholms kommun togs det år 2009 initiativ till inrättandet av två 
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olika karriärtjänster för lärare. Den ena tjänsten kallades för lektorat och den andra tjänsten för 

utvecklingslärare. År 2010 ändrades systemet och det var bara utvecklingslärartjänsterna som blev 

kvar. Tjänsten är möjlig att få till stånd både inom den centrala förvaltningen och på en enskild skola. 

Tjänsten som utvecklingslärare är tidsbegränsad och i den ingår både undervisning och speciella 

uppdrag som handlar om utbildning som sträcker sig utöver det reguljära lärararbetet. För att kunna 

ansöka om en utvecklingslärartjänst krävs det en tillsvidareanställning på någon av 

utbildningsförvaltningens skolor, lärarexamen, minste tre års erfarenhet av läraryrket, samt särskild 

pedagogisk kompetens. 

 
I Uppsala kommun satsades det år 2007 på lektorer inom gymnasieskolan genom ett beslutande om 

riktlinjer för bidrag till dessa. Södertälje kommun fattade beslut år 2012 om inrättandet av ett system 

med karriärtjänster för lärare. Tjänsten ska erbjudas lärare som innehar hög kompetens inom 

språkutvecklande undervisningssätt, interkulturell kompetens, goda ledarskapsförmågor och som 

bedriver mål- och resultatstyrd undervisning. Förutom ordinarie undervisning skall dessa lärare 

handleda sina kollegor och tillsammans med dem utveckla undervisningen på de kommunala 

skolorna. 

 
I promemorian redogörs också den svenska skolhistoriken. Historiskt sett har det i den svenska skolan 

förekommit karriärsteg och särskilda uppgifter kopplade till dessa olika steg. Huvudlärare är en titel 

som tidigare använts i den svenska skolan. Enligt 1962 års skolstadga (1962:439) citerad i 

promemorian från utbildningsdepartementet (2012/9:U2012/4904/S) förekom huvudlärare i 

grundskolans högre årskurser. Huvudlärarnas uppdrag bestod bland annat av att bistå övriga lärare 

med råd och upplysningar samtidigt som de bedrev sin ordinarie undervisning och representerade 

olika ämnesinstitutioner. 

 
Enligt 1971 års skolförordning (1971:235) fanns det speciella uppgifter kopplade till olika tjänster som 

lärarna efter ett beslut från Skolöverstyrelsen var skyldiga att genomföra. Dessa uppdrag kunde bland 

annat handla om att leda den pedagogiska planeringen i ett eller ett flertal ämnen, stötta och anvisa 

övriga lärare samt handleda oerfarna lärare. Uppdraget kunde också handla om att verka för övriga 

lärares fortbildning eller av samordnandet av den pedagogiska verksamheten inom en mindre del av 

organisationen. 

 
Vidare behandlar promemorian från utbildningsdepartementet (2012/9:U2012/4904/S) forskning 

som tyder på att lärares kompetens och skicklighet påverkar elevresultaten på ett avgörande sätt. I 

samband med detta nämns EU som beskrivs lägga stor fokus på skolan och lärarfrågorna. 

Promemorian nämner även olika internationella exempel på utvecklingssteg för lärare. I England har 

det införts två karriärsteg för speciellt skickliga lärare. Stegen kallas för Excellent Teachers och Advanced 

Skills Teachers. För att bli anställd som något av ovanstående krävs det att läraren uppvisar förmågor så 

som Professional attributes, Professional knowledge och Professional skills, samt att läraren i fråga 

har varit yrkesverksam i minst sex år. Det är skolans rektor som tillsätter tjänsterna. 

 

Det är upp till varje skola att avgöra det exakta innehållet i karriärtjänsterna beroende på de behovs 

som finns.  Dock finns det riktlinjer för passande ansvarsområden så som att handleda kollegor, 

mentorskap, samt att föregå som ett gott exempel för övriga lärare. En Advanced Skills Teatcher-tjänst 

skiljer sig från en Exellent  Teacher-tjänst på  det  sätt att den innefattar att  läraren i fråga  även 

undervisar på andra skolor med syfte att föregå som gott exempel och sprida sin kunskap vidare även 

till andra skolor. 

 
Enligt promemorian har det i Nya Zeeland införts ett karriärsteg för så kallade Specialist Classroom 

Teachers. För att bli anställd som detta måste läraren i fråga vara registrerad lärare med minst sex års 

erfarenhet samt nå upp till den nationella standarden. Det är rektorn som beslutar om det exakta 

innehållet i tjänsten, det väsentliga innehållet handlar dock om att handleda andra lärare, leda 
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yrkesmässigt lärande på skolan, samt att utveckla undervisningsmetoder på skolan som ska leda till 

förbättrade elevprestationer. Proceduren bygger på att en lärare med karriärtjänst lägger en viss del av 

den tid som annars skulle gått till undervisning på att leda mentorsgrupper, fortbilda sig, samt att 

stödja andra lärare. 

 
I Skottland inrättades enligt promemorian ett nytt karriär- och lönesystem för lärare i form av 

belöningar och utvecklingsmöjligheter. Karriärtjänsten går under namnet Chartered Teacher och för 

att bli utnämnd till tjänsten krävs det att läraren i fråga har deltagit i ett särskilt utbildningsprogram. 

Vidare krävs det fem till sex års arbete som lärare samt ett godkännande av rektor för att en lärare ska 

kunna ansöka till utbildningen. De problem som uppstått i samband med reformen handlar om att det 

inte nödvändigtvis är de ”bästa” lärarna som attraheras till programmet, samt att lärarna själv måste 

stå för finansieringen av utbildningen. Vidare leder frånvaron av specifika uppdrag knutna till tjänsten 

till att deltagandet i programmet inte alltid har haft den förväntade effekten. Eftersom det finns 

otydligheter kring karriärtjänsten har det varit svårt för de lokala myndigheterna att utnyttja lärarnas 

kompetenser och färdigheter på ett konstruktivt sätt. 

 

Enligt promemorian finns det i Australien ett system med fyra olika karriärsteg för lärare. Tjänsterna 

går under namnen Graduate, Proficient, Highly Accomplished och Lead. Till vart och ett av stegen 

kopplas speciella färdigheter som läraren förväntas ha. De två första stegen är obligatoriska att genomgå 

för alla yrkesverksamma lärare medan de två senare kräver en ansökan. Hur systemet tillämpas 

rent praktiskt skiljer sig åt beroende på delstat. 

 

I Polen inrättades enligt promemorian år 2000 ett karriärsteg för lärare med syftet att skapa en klarare 

väg för lärares utveckling samt för att förbättra läraryrkets ekonomiska och professionella status. De 

olika tjänsterna kallas Trainee teacher, Contract teacher, Appointed teacher samt Chartered teacher. 

Till var och en av dessa tjänster finns det professionella standarder kopplade med mål att motivera 

lärare till att ta del av kompetensutvecklande aktiviteter. 

 

Om förstelärare 

I Skolverkets (2013) rapport, Vem är försteläraren? beskrivs reformen ”nya karriärvägar för lärare”. 

Syftet med reformen handlar om att förbättra elevers måluppfyllelse samt att höja läraryrkets status 

och attraktionskraft. När reformen är genomförd kommer den att omsätta 1.5 miljarder kronor och 

beröra ungefär 17000 förstelärartjänster. I rapporten nämns också en undersökning som har utförts på 

uppdrag av Skolverket som syftade till att se vilka lärare det är som har fått en förstelärartjänst. 

Den typiska försteläraren är, enligt undersökningen, en kvinna som är 45 år gammal och undervisar i 

svenska på grundskola med kommunal huvudman. Hon har själv ansökt om tjänsten och har arbetat 

hos huvudmannen sedan tidigare. Anställningen är tidsbegränsad, som längst upp till två år. Hon 

tjänar 36000 kronor i månaden och arbetar med att handleda kollegor, skapa pedagogiska 

mötesplatser samt med att utveckla undervisningen. 

 

I rapporten nämns också att de flesta förstelärartjänsterna är tidsbegränsade. Detta beror på att 

många huvudmän är osäkra på finansieringen av tjänsterna på lång sikt. Vidare nämner många 

huvudmän att de på grund av tidsbrist upplever att de inte har hunnit fatta kloka beslut i 

inledningsskedet av reformen. Har de exempelvis anställt rätt person? Många huvudmän kände alltså, 

enligt Skolverkets rapport, att de behövde mer tid för att kunna anpassa uppdraget kopplat till 

förstelärartjänsten efter verksamhetens behov. Det framgår även att få huvudmän har satt ihop en 

egen kompetensprofil gällande anställandet av förstelärare. En av tio har valt att ställa kompetenskrav 

utöver de som anges i statsbidragsförordningen (2013:70). Många huvudmän anser att förstelärarnas 

främsta uppdrag handlar om att utveckla undervisningen på skolan. 

 

I Skolverkets (2015) rapport Vad gör försteläraren? bygger på en kvalitativ studie som grundar sig på 
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verksamhetsbesök, enkätundersökningar och intervjuer av förstelärare, lektorer och huvudmän. 

Studiens mål är att ta reda på mer om vilka arbetsuppgifter som förstelärare har. Målet med 

undersökningen har inte varit att ta reda på effekten av förstelärarsatsningen. Av rapporten framgår 

att de flesta förstelärare har någon form av utvecklingsuppdrag på den egna skolan. Vidare är 

förstelärarens arbetsuppgifter ofta kopplade till ett speciellt undervisningsämne så som matematik, 

engelska, svenska, teknik och naturorienterande ämnen, i förening med olika uppdrag som är 

fokuserade på skolutveckling. Utvecklingsuppdraget är ofta knutet till de behov på skolan som 

huvudmännen har urskilt. Till övervägande del utformas förstelärarens uppdrag utifrån den egna 

skolans behov med hänsyn till förstelärarens särskilda kompetenser. 

 
Formerna för det kollegiala lärandet kan exempelvis handla om att försteläraren handleder kollegor 

eller anför och planerar pedagogiska forum för samtal och diskussioner. Försteläraren kan också 

utföra klassrumsobservationer och tillsammans med resten av lärarna utvärdera undervisningen genom 

pedagogiska diskussioner. Majoriteten av de intervjuade förstelärarana anser att deras kunskaper och 

kompetenser har tagits tillvara på ett användbart sätt. De är nöjda med sina arbetsuppgifter och de 

upplever att deras arbete gör skillnad på skolan. Några förstelärare upplever att deras nya anställning har 

uppfattats som något negativt bland kollegorna. 

 

I rapporten nämns fyra viktiga punkter som bör uppfyllas för en lyckad implementering av 

karriärtjänstreformen. Dessa punkter sägs vidare kunna bidra till en långsiktig skolutveckling 

tillsammans med ökad undervisningskvalitet. Den första punkten handlar om att försteläraren borde 

ha en nyckelroll i det kollegiala lärandet. Den andra punkten handlar om att uppdraget borde vara 

klart formulerat både gällande omfattning och innehåll. Vidare borde uppdragets innebörd också 

klargöras för övriga lärare och övrig personal på skolan. Den tredje punkten handlar om att det borde 

finnas balans mellan allomfattande och lokala uppdrag, samt att förstelärare borde behålla sin 

undervisningstid. Den fjärde punkten handlar om att huvudmännen borde överväga att frigöra tid från 

förstelärarens ordinarie tjänst i de fall där förstelärarens uppdrag är omfattande och tidskrävande. 

 

Förstelärarens uppdrag varierar i kopplingen till de lokala behoven. I de flesta fall har huvudmännen 

lagt fram en övergripande ram kring vilka behov och kompetenser som har efterfrågats. Efter detta har de 

lokala behoven fått styra utformningen av förstelärarens uppdrag. Förstelärare och rektorer har i 

många fall tillsammans utvecklat och skapat arbetsuppgifter utifrån skolans behov. Enligt rapporten 

saknar många av huvudmännen en plan för uppföljning av försteläraranställningarna. 

 

 

Metod 

En kvalitativ forskningsfråga 

Denna undersöknings problemformulering blev en kvalitativ forskningsfråga eftersom den syftade till en 

fördjupad förståelse av uppfattningar som på olika sätt påverkar människors handlingar och 

uttryckssätt, något som Fejes och Thornberg (2015) beskriver. Enligt Bryman (2011) handlar kvalitativ 

forskning om förståelsen för den sociala verkligheten utifrån de uppfattningar som informanterna ger 

uttryck för, ett syfte som kan kopplas till denna studie. I detta sammanhang var det därför intressant 

att ställa intervjufrågor som bröt mellan förstelärares uppfattningar om innehållet och genomförandet 

av sitt uppdrag, samt det uppdrag som formulerats i styrdokumenten. 

 

En hermeneutisk vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Denna studies vetenskapsteoretiska utgångspunkt var det hermeneutiska perspektivet eftersom det 

enligt Fejes och Thornberg (2015) handlar om att tolka och förstå upplevelser av olika fenomen som 

uppträder i en viss kontext. Valet av detta perspektiv motiverades genom att syftet med ett 

hermeneutiskt perspektiv är att få tillgång till informanternas egna upplevelser av ett fenomen vilket 

även var en del av forskningsfrågans intention. Precis som Thomassen och Retzlaff (2007) skriver blir 
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tolkningens slutliga mål att förstå den värld som ligger framför informanternas uppfattning av ett 

fenomen eftersom deras svar kommer att jämföras med redan befintliga dokument. I denna undersökning 

innebar det att jag själv agerade som medtolkare i både transkriberings- och analysfas. Vidare utmärktes 

valet av en hermeneutiskt vetenskapsteoretisk utgångspunkt med att denna undersökning inte syftade till 

att presentera objektiva sanningar utan istället individers uppfattningar.  

 

Kvalitativa intervjuer och urval 

Givet ovanstående grundades denna studies metod på kvalitativa intervjuer av förstelärare med 

utgångspunkt i en semistrukturerad frågeguide. Precis som Bryman (2011) beskriver, grundades 

intervjuerna på en intervjuguide med specifika teman som berördes under intervjuns gång. Eftersom 

intervjuerna var kvalitativa var intervjuprocessen flexibel och lämnade utrymme för informanterna att ta 

upp det som de var mest intresserade av. Dock krävdes det ett visst mått av struktur för att kunna 

jämföra informanternas uppfattningar, därav de semistrukturerade frågorna i intervjuguiden. 

Intervjufrågorna var trots detta relativt öppna med fokus på den pedagogiska frågan hur eftersom en 

del av studiens syfte gick ut på att undersöka förstelärares uppfattningar om sitt uppdrag. 

Intervjuguidens första del konstruerades med syfte att skapa en övergripande bild om vem 

försteläraren i fråga är, bland annat via frågor om hur länge hen har arbetat som förstelärare och hur 

anställningsvillkoren ser ut. 

Intervjuguidens andra del handlade om hur innehållet i förstelärarens uppdrag ser ut på olika plan så 

som i undervisningen och det kollegiala arbetet. Intervjuguidens tredje del handlade om 

genomförandet av uppdraget i bland annat undervisningen och det kollegiala arbetet. Intervjuguidens 

fjärde del kan kopplas direkt till det uppdrag som formulerats i styrdokumenten som handlar om hur 

försteläraren uppfattar sin status och om elevers måluppfyllelse har påverkats i samband med 

reformen. Intervjuguiden konstruerades för att ta reda på hur förstelärarna uppfattar sitt uppdrag. 

Denna grundfråga har sedan brutits ner i olika delteman och delfrågor för underlätta strukturen och 

intervjuprocessen. 

Studien bedrevs i en kommun med cirka 95000 invånare. Kommunen är uppdelad i tre olika 

skolområden. Inom varje skolområde finns det en gymnasieskola. Vid undersökningens början 

kontaktades kommunens alla förstelärare via epost utifrån en lista med kontaktuppgifter som 

tillhandahållits av ansvarig på kommunen. Att få tag på förstelärarnas kontaktuppgifter var från 

början problematiskt eftersom de i receptionen på gymnasieskolorna ofta inte visste vilka alla 

förstelärarna var. Efter två veckor samanställdes de förstelärare som meddelat att de kunde tänka sig att 

ställa upp på en intervju på en ny lista. Då många av förstelärarna inte besvarade mailet skedde det inget 

urval genom denna lista. Istället upphörde försöken att kontakta förstelärarna i samma stund som två 

lärare från var och en av de tre gymnasieskolorna hade ställt upp på en intervju. Totalt bygger studien på 

intervjuer från sex förstelärare från kommunens tre gymnasieskolor. 

 

Inspelning och transkribering 

Intervjuerna ägde rum i grupprum eller lärarrum på de skolor som försteläraren i fråga arbetade på i 

april och maj månad år 2015. Intervjun tog cirka 45 minuter i anspråk och spelades in efter att 

informanterna hade upplyst om studiens syfte och mål och samtyckt till att bli inspelade.  Efter intervjun 

transkriberades det inspelade materialet. Enligt Bryman (2011) underlättar transkriberat material 

analysprocessen eftersom det är möjligt att spela upp intervjun flera gånger. Vidare leder det till att 

omedvetna tolkningar som kan ha gjorts under intervjun kan korrigeras. Det inspelade materialet kan 

också senare, med informanternas samtycke, utgöra en grund för sekundäranalyser. 

Utskrivningen av intervjuerna kan också enligt Kvale och Brinkman (2014) ses som en inledning till en 

analytisk process. I denna undersökning har de inspelade intervjuerna transkriberats från talspråk till 

sammanhängande skriftspråk. Eftersom undersökningen bygger på förstelärares uppfattningar har 

fokus i transkriberingen legat på meningen i och innebörden av vad förstelärarna säger. Därför har 

betoningar, pauser och emotionella uttryck inte tagits med i utskrivningarna. 



11  

 

En meningstolkande analysmetod av insamlat material 

Det insamlade intervjumaterialet analyserades enligt det som Kvale och Brinkman (2014) beskriver som 

en meningsskapande analys. I ett första steg strukturerades intervjumaterialet upp genom en viss 

kategorisering utifrån de fasta frågeområdena med syfte att göra materialet översiktligt. Dessa 

övergripande kategorier var; förstelärarens syn på innehållet och genomförandet av sitt uppdrag, samt om 

och i så fall hur läraryrkets status och elevers måluppfyllelse påverkats av att hen blivit förstelärare. Vidare 

syftade struktureringen även till att göra det möjligt att undersöka skillnader och likheter i 

informanternas svar, samt att till viss del kontrollera intervjuprocessens trovärdighet. 

Meningstolkning handlar enligt Kvale och Brinkman om att vidga den ursprungliga texten genom att 

addera hermeneutiska lager som gör det möjligt att förstå meningen i vad som sägs. Metoden var 

inspirerad av den hermeneutiska texttolkningen som beskrivs av Thomassen och Retzlaff (2007) som 

ett yttrande som hålls kvar i skrift. I samband med detta blir uttolkaren av texten medskapande till de 

tolkade meningarna genom sina förmodanden och frågor. Meningstolkande handlar också enligt Kvale 

och Brinkman (2014) om att uttolkaren går utöver det som sägs direkt i syfte att utveckla mönster och 

samband som kanske inte framträder omedelbart i texten. 

I denna studie handlade meningstolkningen om att dels tolka och analysera intervjupersonernas svar efter 

deras kontext, men också om att sätta svaren i den bredare kontext som jämförelsen med styrdokumenten 

var. Efter att likheter och skillnader observerats mellan de olika intervjuade personernas svar ställdes 

dessa samman för att på så sätt kunna förtydliga meningen i dem utifrån sitt sammanhang. 

Analysmetoden syftade till att se de olika skillnader, mönster och samband som förknippade eller skilde 

intervjupersonernas svar från eller med varandra.   

Det material som innehåller förstalärarnas syn på sitt uppdrag jämfördes slutligen med det uppdrag som 

fastslagits i styrdokumenten. Enligt Thomassen och Retzlaff (2007) prövas teorier metodologiskt genom 

en jämförelse med insamlad data, något som även har skett i denna studie. 

 

Etiska forskningsregler 

Denna studie bygger på de forskningsetiska principer som fastslagits av Vetenskapsrådet (2002) Det 

innebär att de fem olika grundforskningsreglerna, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet h a r  följts. Informationskravet handlade om att 

personerna som deltog i studien informerades om varför de medverkade i undersökningen och att deras 

medverkan var frivillig. Detta gjordes genom ett informationsbrev som mailades ut till samtliga 

förstelärare. Samtyckeskravet handlade om att personerna som deltog i undersökningen medgav sitt 

deltagande.  Detta gjordes genom att de tillfrågade lärarna som var intresserade av att delta kontaktade 

mig för att boka in en tid för intervju efter att de läst informationsbrevet. De som inte var intresserade att 

delta i undersökningen tackade antingen nej eller lät bli att svara. Konfidentialitetskravet handlade om 

att alla medverkande var helt anonyma och att undersökningens resultat inte kan härledas till dem som 

individer. Vidare har forskaren också tystnadsplikt. Detta innebar att alla person- och 

gymnasieskolnamn fingerades. Vidare skrevs inte heller kommunens namn ut. Nyttjandekravet handlade 

om att det insamlade materialet endast får användas på det sätt som deltagarna informerats om och 

inte i något annat kommersiellt eller icke-vetenskapligt syfte.  

För denna studie innebar de forskningsetiska principerna ovan nämnda att studien syftade till att göra gott 

och alstra kunskap som är till nytta för människor på ett sätt som minimerar alla former av skadliga 

konsekvenser. I samband med intervjun återupprepades forskningsprinciperna och deltagarna 

informerades om att intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Eftersom det i denna 

undersökning var förstelärare som skulle dela med sig av sina uppfattningar om sitt uppdrag var  det 

viktigt att de kände sig trygga med situationen och verkligen vågade dela med sig av sina uppfattningar 

och upplevelser utan att vara rädda för att informationen ska hamna i orätta händer. Studiens resultat 

kan ha påverkats av att förstelärarna kanske inte fullt ut vågade säga precis vad de upplevde och kände 

eftersom materialet skulle användas för en uppsats. Samtidigt, med den hermeneutiska utgångspunkt som 
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denna studie har, blir även den eventuella rädslan och osäkerheten hos de intervjuade personerna en del 

av resultatet. 

Reflektioner kring trovärdighet 

Precis som Kvale och Brinkman (2014) nämner påverkades undersökningens trovärdighet av frågor som 

dålig ljudkvalitet vid inspelningen av intervjuerna, samt frågor om var meningar börjar och slutar i 

transkriberingsfasen. Dock kan detta kontrolleras eftersom intervjuerna spelades in. Likväl kvarstår 

faktum att informanterna kan ha hämmats av vetskapen om att det som de sa under intervjun har 

spelats in. Samtidigt vilar denna studie på en hermeneutisk grund, vilket innebär att uttolkaren är 

uttolkare i hela undersökningsprocessen. Enligt denna vetenskapsteoretiska utgångspunkt finns det 

ingen korrekt valid utskrift och inte heller någon objektiv, sann omskrivning från muntlig till skriftlig 

form. Istället bearbetades materialet så att det passade denna undersöknings forskningssyfte. Eftersom 

intervjuguiden bifogas i slutet av denna uppsats ökar chanserna för att undersökningen ska kunna 

återskapas i andra sammanhang. 

Det går att ifrågasätta studiens urval då det endast var de förstelärare som svarade på det utskickade 

informationsbrevet som blev aktuella för intervjuer. Frågan är vad det beror på att mer än hälften av 

kommunens förstelärare aldrig hörde av sig och som på så sätt aldrig heller blev intervjuade. Berodde 

det på tidsbrist, stress, ointresse eller helt andra anledningar? Detta bortfall blir på så sätt också en del av 

undersökningen eftersom det påverkar resultatet. 

Resultat 

För att underlätta för läsaren presenteras först de olika gymnasieskolorna som förstelärarna arbetar 

på. Namnen är fingerade. Sedan följer en kort beskrivning av förstelärarnas bakgrund. Även dessa 

namn är fingerade. Vidare har resultaten som framkommit efter intervjuerna delats upp efter 

förstelärares uppfattningar om uppdragets innehåll, respektive genomförande samt förstelärarnas 

uppfattningar om läraryrkets status och elevers måluppfyllelse. De två förstnämnda rubriker har delats 

upp i olika underrubriker för att tydliggöra olika teman som framkommit under intervjun. De olika 

rubrikerna är: uppdragets utformning, undervisning, kollegialt arbete, specialpedagogiskt arbete, 

utvecklingsarbete och förutsättningar. Efter varje rubrik följer en sammanfattning och analys av 

samtliga förstelärares uppfattningar om sitt uppdrag som sedan också ställs mot de uppdrag som 

formulerats i styrdokumenten. 

  

 

Beskrivning av skolorna 

Bokgymnasiet 

Bokgymnasiet är den största av kommunens tre kommunala gymnasieskolor med sina 1250 elever. 

Gymnasiet erbjuder ett flertal program och kurser med inriktning både på yrkes- och 

högskoleförberedande studier. Skolan är uppdelad i tre olika lokaler som finns på olika platser i 

kommunen. På Bokgymnasiet arbetar tolv förstelärare. 

Ekgymnasiet 

Ekgymnasiet som också är en kommunal gymnasieskola erbjuder främst program och kurser för 

högskoleförberedande studier men har även vissa yrkesförberedande program. Skolan ligger på en och 

samma plats. På Ekgymnasiet arbetar fem förstelärare och två lektorer. 

Björkgymnasiet 

Björkgymnasiet som också är en kommunal gymnasieskola är ett kreativit inriktat gymnasium med ett 

flertal program och kurser som både är yrkes- och högskoleförberedande. Skolan ligger på en och 

samma plats. På Björkgymnasiet arbetar åtta förstelärare. 
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Beskrivning av informanterna 

Anton 

Anton har arbetat på Bokgymnasiet som förstelärare i två år, sedan höstterminen 2013. Anställningen 

är en visstidsanställning på två år som egentligen skulle gått utefter vårterminen 2015. Antagligen 

kommer Antons anställning förlängas med ytterligare ett år och efter det är det oklart vad som 

kommer att hända. Kanske kommer han att behöva ansöka om att bli förstelärare på nytt. 

Anton har arbetat som lärare i olika kommuner sedan år 1990 och har en gymnasielärarexamen i 

svenska och engelska som han erhöll år 1988. Anton undervisar i svenska och engelska på både studie 

och yrkesförberedande program. 

 

Berit 

Berit har arbetat på Boksgymnasiet som förstelärare i två år, sedan höstterminen 2013. Anställningen är 

en visstidsanställning på två år som egentligen skulle gått ut efter vårterminen 2015. Antagligen 

kommer Berits anställning förlängas med ytterligare ett år. De har också varit tal om att anställningen 

skulle bli permanent efter 2015, men det är ännu oklart vad som kommer att ske. 

Berit har arbetat som lärare i cirka 30 år i denna kommun och har en lärarexamen som 

mellanstadielärare från början. För 12-13 år sedan fick hon ett förordnande som gymnasielärare och 

specialpedagog. Berit arbetar som specialpedagog på både studie- och yrkesförberedande program. 

 

Carin 

Carin har arbetat på Ekgymnasiet som förstelärare i två år, sedan höstterminen 2013. Hennes 

visstidsanställning som förstelärare kommer att fortsätta även nästa år. Hon har arbetat som lärare 

sedan år 2000 i kommunen och har en gymnasielärarexamen i matematik och naturkunskap som hon 

erhöll år 2002. Carin arbetar främst som matematiklärare på studieförberedande program. 

 

Daniella 

Daniella har arbetat på Björkgymnasiet som förstelärare i två år, sedan höstterminen 2013. När hon 

fick sin tjänst i första omgången av tillsättandet av förstelärare sades det att det skulle handla om en 

anställning för ett år i taget under en treårsperiod. Anställningsvillkoren berodde på om satsningen 

från staten skulle fortsätta eller inte. Så hon har skrivit på ett nytt anställningsavtal för varje år. Det 

har varit tal om att anställningen skulle bli permanent efter 2015, men det är ännu osäkert. 

Daniella har arbetat som lärare sedan år 2003 på olika skolor inom kommunen och har en 

gymnasielärarexamen i svenska och engelska som hon erhöll år 2003. Daniella undervisar främst på 

studieförberedande program i svenska och engelska. 

 

Elin 

Elin har arbetat på Ekgymnasiet som förstelärare i snart ett år, sedan höstterminen 2014. Hon är 

tjänstledig från sin ordinarie tjänst och har fått visstidsanställning som förstelärare till höstterminen, 

2015, ett kontrakt som precis förlängdes till höstterminen 2016. Elin har arbetat som lärare sedan år 2007 

på olika skolor i samma kommun. Hon erhöll sin yrkeslärarexamen år 2009. Elin arbetar som APL-

samordnare och undervisar yrkesförberedande program. 

 

Fredrik 

Fredrik har arbetat på Björkgymnasiet som förstelärare i snart ett år, sedan höstterminen 2014. Han är 

visstidsanställd som förstelärare och kommer att fortsätta vara det även nästa år. Fredrik har arbetat som 
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lärare inom kommunen sedan år 2006 och har en yrkeslärarexamen som han erhöll år 2009. 

Fredrik arbetar som APL-samordnare och undervisar ibland på yrkesförberedande program. 

 

 
Förstelärares uppfattningar om uppdragets innehåll 

Uppdragets utformning – ”Skolutveckling och kollegial handledning” 

Anton som arbetar på Bokgymnasiet berättar att han ombads att söka förstelärartjänsten. Han anser 

att det var tydligt att det skulle ingå uppdraget som förstelärare att utveckla bedömning för lärande 

(BFL), ett projekt som startats upp för två år sedan i hela förvaltningen, samt att arbeta med 

språkutveckling på den egna skolan. Sedan lades det på en massa uppdrag i efterhand. Han visste 

exempelvis inte att han skulle hålla på med sambedömning och gå en mentorskapsutbildning. Anton 

anser att utbildningen var bra, men att det blev lite för mycket. I fråga om uppdragets innehåll säger 

han att: 

 

”I jämförelsevis med vad jag har hört om grundskolan var våra uppdrag hyfsat klara och 

handlade mycket om kollegial undervisning.” (Anton, Bokgymnasiet) 

 

Från början var det, enligt Anton, tänkt att förstelärarna skulle vara mentorer för nyanställda lärare, 

något som sedan ändrades. I Antons uppdrag ingår också att vara verksamhetsförlagd 

utbildningshandledare (VFU-handledare) för lärarstudenter och att arbeta mot högskolan. Anton 

berättar vidare att det fanns ett antal fasta områden att bli förstelärare inom, bland annat IKT, 

matematiklyft och språkutveckling. 

 
Berit som också arbetar på Bokgymnasiet berättar att hon valdes ut för förstelärartjänsten och att hon 

kommer att få gå en fortbildningskurs om BFL. 

 
”Jag undervisar mycket i svenska, engelska och matte, men jag tror att man var ute efter 

min specialkompetens som specialpedagog. Förutom att ha läst mer pedagogik har jag en 

större kunskap om att möta olikheter. Jag jobbar med skolutveckling och som handledare i 

pedagogiska frågor. Jag sökte inte själv tjänsten utan blev rekryterad in i det. De sa att 

tjänsten handlade om att sprida de kunskaper jag hade till ännu fler.” (Berit, 

Bokgymnasiet) 

 
Carin som jobbar på Ekgymnasiet berättar att hon sökte tjänsten som förstelärare. Hon tror att 

anledningen till varför hon fick tjänsten antagligen beror på hennes intresse för att utveckla sin 

pedagogik och för att hennes ämne matematik är högprioriterat. 

 
”Själva uppdraget är att utveckla bedömning för lärande. Annars kan det tyckas vara 

ganska otydligt vad som ingår i uppdraget, men just nu är det tydligt eftersom vi fokuserar 

på BFL. Förra året handlade det mer om att folk kunde söka upp mig, jag handledde 

lärarmöten och kunde exempelvis tipsa lärare om olika appar och så vidare…” (Carin, 

Ekgymnasiet) 

 
Elin, som också jobbar på Ekgymnasiet sökte själv tjänsten som förstelärare. Hon berättar att det i 

hennes tjänst ingår både ett uppdrag som VFU-samordnare, men också arbetsplatsförlagd 

utbildningssamordnare (APL-samordnare), något som hon också har varit tidigare. Tillsammans med 

sin rektor valde Elin att hon skulle fördjupa sig i APL-utveckling. Det bestämdes att hon skulle jobba på 

yrkesprogram och vara ansvarig för att samordna APL för dessa elever. Hon talar också om att hon gick 

en APL-utbildning i höstas vid ett universitet. 
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Daniella som arbetar på Björkgymnasiet  sökte själv tjänsten som förstelärare. Hennes 

försteläraruppdrag är inte specifikt kopplat till något ämne, men hon säger också att det är svårt att 

undvika att det inte blir så ändå. 

 
”Mitt uppdrag handlar om att bidra till skolutvecklande, bidra till kollegial handledning. 

Det är som två grundpelare. Jag är också samtalsledare för BFL- grupperna.” (Daniella, 

Björkgymnasiet) 

 
Angående ansökningsprocessen till att bli förstelärare tror Daniella att det var viktigt att det var en 

skriftlig ansökan som lämnades in till förvaltningen och att de sökande sedan fick gå på en intervju. 

 
”Själva ansökningsförfarandet för ju med sig en legitimitet. Sen kan ju klart rektorerna ha 

bestämt sig redan innan, men man måste ändå genomgå den processen. Tror att det är 

bättre än att bli utvald direkt av rektorerna. Att bli handplockad kan leda till avundsjuka 

från kollegor.” (Daniella, Björkgymnasiet) 

 
Fredrik som arbetar på Björkgymnasiet berättar han själv ansökte till förstelärartjänsten eftersom de på 

hans gymnasium specifikt sökte förstelärare med APL-utvecklingskompetens. Eftersom han precis hade 

läst en kurs om APL-utveckling tyckte han att det passade bra att söka. Fredrik berättar att hans 

uppdrag handlar om APL-utveckling, men också om att vara yrkeslärare, APL-samordnare och mentor 

för olika elever. Han berättar att han fick lägga upp sitt arbete självständigt. Den ursprungliga planen 

var att träffa alla lärare på Björkgymnasiet och tillsammans se hur skolans APL kan förbättras. 

 
”Efter ett år känns det om att jag har hittat rätt forum för vad jag vill göra. Kan känna 

ibland att det hade varit skönt att ledningen visste vad de ville att jag skulle jobba med 

förutom APL-utveckling innan jag visste det själv. Det kunde ha varit saker som att jag 

skulle utveckla dokumentationen, kvaliteten på arbetsplatserna. Något mer specifikt. 

Eftersom de inte ställde de kraven blir det upp till mig att göra vad jag vill på gott och 

ont.” (Fredrik, Björkgymnasiet) 

 
Undervisning – ”Fortsätta som tidigare…” 

Anton som arbetar på Bokgymnasiet uppfattar det som att han ska fortsätta att utveckla sin undervisning 

på samma sätt som han har gjort tidigare genom att testa olika saker med fokus på specialpedagogik, 

språkutveckling och BFL. 

 
Berit som också arbetar på Bokgymnasiet säger att hon uppfattade det som att hon skulle få fortsätta 

att undervisa precis som tidigare även om hon blev förstelärare. Hon säger också att hon vill vara med 

eleverna och bidra till deras ökade måluppfyllelse. 

 
Carin som arbetar på Ekgymnasiet berättar att hon uppfattade det som att hon skulle fortsätta att 

undervisa på samma sätt som hon gjort tidigare, men att de som hade ett intresse av att utveckla sin 

pedagogik skulle få en extra möjlighet att göra det på grund av undervisningsnedsättningen i tjänsten. 

 
Elin som också arbetar på Ekgymnasiet berättar att hennes uppdrag inte är direkt kopplat till 

undervisning i klass utan egentligen mer till det kollegiala arbetet. 

 
Angående sin undervisning berättar Daniella från Björkgymnasiet att det ingår i uppdraget som 

förstelärare att 80 procent av hennes tid går till att undervisa. Hon hoppas att det hon försöker 

förmedla till andra också är det som hon själv gör i klassrummet. 
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Fredrik, som arbetar på Björkgymnasiet uppger att hans undervisning handlar om att få ut eleverna på 

olika arbetsplatser och sedan följa upp vad de har gjort och vad de inte har gjort. Hans 

undervisningsuppdrag handlar om att se till att eleverna når upp till alla kursmålen och säger att 

undervisning inte är direkt kopplat till hans uppdrag som förstelärare. 

 
Kollegialt arbete – ”Handleda och coacha kollegor” 

Anton som arbetar på Bokgymnasiet anser att det kollegiala arbetet handlar om att jobba tillsammans 

med andra lärare, handleda dem och att föregå som ett gott exempel. Han berättar också att de på skolan 

håller på att försöka bygga upp en materialbank med olika modelltexter för att inspirera lärare. Han anser 

också att det är viktigt att alla lärare delar med sig av varandra och vågar öppna dörrarna till sina 

klassrum och se sig som en helhet. Anton anser också att det är viktigt att ny forskning tas del av och 

diskuteras i ämneslagen. 

 
Berit från Bokgymnasiet berättar att hennes försteläraruppdrag också bygger på att hon ska handleda 

kolleger, men att hon redan gjorde det eftersom det också var en del av hennes uppdrag som 

specialpedagog. Tidigare jobbade hon på två program, efter att hon blev förstelärare var tanken att det 

hon gjorde för dem genom sin handledning skulle komma ännu fler till del genom kollegialt lärande. 

 

Carin som arbetar på Ekgymnasiet talar om att hon håller i så kallade ”teach meetings”, som innebär att 

andra lärare kan söka upp henne och ställa  frågor om  exempelvis användandet av IKT eller 

metoder för BFL. 

 
Elin från Ekgymnasiet berättar om att det är tänkt att hon ska informera andra arbetslag om hur APL 

kan gå till. 

 
Daniella från Björkgymnasiet berättar att det ingick i uppdraget som förstelärare att handla kollegor. 

Hon har också deltagit i möten på förvaltningen 3-4 gånger per termin tillsammans med alla andra 

som blev förstelärare år 2013. 

 
Angående det kollegiala arbetet berättar Fredrik från Björkgymnasiet att en del av hans uppdrag 

handlar om att handleda kollegor och att hjälpa andra arbetslag att utveckla sin verksamhet. Han talar 

om att han och några andra förstelärare har hjälpt arbetslag med att utveckla sin APL-verksamhet 

efter order från rektorn. 

 
Specialpedagogiskt arbete – ”Det ingår inte i uppdraget…” 

Anton från Bokgymnasiet berättar att samarbetet med specialpedagogen på skolan är baserat på 

personligt intresse. 

 
”Från början var denna koppling till specialpedagogen otydlig, vi skulle ha kunnat jobba 

mer tillsammans. Det borde ha kommit mer direktiv om det. Specialpedagogen har så 

mycket att ge, men det blir för mycket jobb och för lite nedsättning i tid för att det ska 

kunna fungera. Det hade också kunnat vara tydligare.” (Anton, Bokgymnasiet) 

 
Gällande det specialpedagogiska arbetet uppger Berit från Bokgymnasiet att hon blev tillsagd att 

fortsätta precis som hon gjort tidigare med att nå ut med kunskap, erfarenhet och förhållningssätt. 

 
Carin från Ekgymnasiet talar om att hon inte har något uppdrag för enskilda elever. 

 
Elin, som arbetar på Ekgymnasiet nämner att det specialpedagogiska arbetet inte skulle ändras på 

något sätt efter att hon hade blivit förstelärare. 
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”Vi jobbar individuellt och individanpassat med våra elever och har alltid gjort. Det har inget 

med mitt uppdrag att göra.” (Elin, Ekgymnaiset) 

 
Angående det specialpedagogiska arbetet berättar Daniella från Björkgymnasiet att det finns 

specialpedagoger på skolan och att det inte ingår i hennes uppdrag. Samtidigt säger hon också att 

mycket av det specialpedagogiska arbetet utförs ute i klassrummet. 

 
”Specialpedagogerna har varit ute i klassrummet och det blir som en bekräftelse på vad 

som faktiskt fungerar i undervisningen. Det blir konkret, eftersom det blir ett bevis på att 

det jag gör är bra för just de eleverna. Ofta gör man kanske saker utan att tänka på varför. ” 

(Daniella, Björkgymnasiet) 

 
Fredrik som också jobbar på Björkgymnasiet uppger att han som mentor för elever med exempelvis 

läs- och skrivsvårigheter ser till att eleven i fråga får kontakt med en specialpedagog men att det 

annars inte har någon koppling till uppdrag som förstelärare och inte är något som han arbetar med. 

 
Utvecklingsarbete – ”BFL-utveckling och APL-samordning” 

Anton från Bokgymnasiet berättar att eftersom förstelärarna på Bokgymnasiet valdes ut efter fasta 

ämnesområden så som IKT, matematiklyft och språkutveckling, så det var tydligt att utvecklingsarbetet 

handlade om detta. Som förstelärare ingår det i uppdraget att handleda kollegor och leda olika typer av 

utvecklingsarbete på skolan, så som BFL. 

 

Berit från Bokgymnasiet berättar att BFL är det stora utvecklingsarbete som hon är mest inblandad i. 

Hon säger också att hon brinner för elever med behov av särskilt stöd och att hon är med i framkant 

när dessa frågor diskuteras, samt att hon sitter med i olika utvecklingsgrupper. 

 
Angående utvecklingsarbete på skolan berättar Carin från Ekgymnasiet att det från att hon fick tjänsten 

som förstelärare har handlat om att handleda grupper i BFL. 

 
Elin från Ekgymnasiet berättar att det på hennes skola finns ett särskolegymnasium och att det i 

hennes uppdrag har ingått att hjälpa arbetslaget där att komma igång med APL utifrån den nya 

reformen i och med Gy11. 

 
Daniella som arbetar på Björkgymnasiet berättar att mycket av utvecklingsarbetet var tänkt att handla 

om en koppling mellan BFL och ämnena, samt att få till diskussioner med andra lärare. 

 
Gällande utvecklingsarbete berättar Fredrik att det nästa år ska fokuseras mer på Björkgymnasiets 

egen APL, hur lärarna kan förbättra den och bli bättre på att utvärdera tillsammans med eleverna. 

Detta år har det fokuserats på att ta fram gemensamma dokument för kommunens kommunala skolor. 

Förhoppningsvis ska det gå att få till gemensamma APL-perioder för alla elever på skolan. Förutom 

det kommer arbetet med särgymnasiet antagligen att fortsätta. 

 
Förutsättningar – ”Färre undervisningstimmar…” 

Angående förutsättningarna för försteläraruppdraget berättar Anton från Bokgymnasiet att 

anställningsvillkoren ändrades så att han från att ha haft 35 timmars arbetsförlagd tid och 10 timmars 

förtroendetid fick 40 timmars arbetsförlagd tid och 5 timmars förtroendetid. Han fick också en 

tjänstenedsättning på 10 procent för att kunna delta i olika kurser och leda utvecklingsarbete. 
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”Till en början var det strid om de fem timmarna. För mig personligen spelar det ingen 

roll eftersom jag redan jobbar så mycket. Är här alltid 40 timmar i veckan. Men det var en 

hård stötesten om timmarna. Jag måste vara här på de fem timmarna för att folk ska 

kunna träffa mig, men fem timmar av en veckas tid är alldeles för lite. Vi är tacksamma 

för att man initialt gav oss nedsättningen. Krävs mycket förberedelse för utvecklingsarbetet 

och så. Jag har fått färre undervisningstimmar, det blir ungefär en elevgrupp mindre. 

Tiden går åt till att arbeta med försteläraruppdrag, kollegialt, testa nytt och fördjupa sig.” 

(Anton, Bokgymnasiet) 

 
Berit som arbetar på Bokgymnasiet berättar om hur förutsättningarna förändrades efter 

försteläraruppdraget: 

 
”Jag arbetar fler timmar på skolan eftersom mitt uppdrag är behovsstyrt och jag är ensam på 

rätt många elever. Mina dagar är proppfulla, men jag har fullständigt mandat att 

fördela min tid. Behöver jag tid så tar jag det.” 

 
Carin från Ekgymnasiet berättar att förutsättningarna för att genomföra sitt försteläraruppdrag som 

handlar om att utveckla bedömning för lärande (BFL) handlar om att hon har fått nedsatt 

undervisningstid. 

 
Angående uppdragets förutsättningar berättar Elin att hon upplever att hon fått tid för att utföra allt. 

 
Daniella som arbetar på Björkgymnasiet berättar att hennes tjänst som förstelärare innebär 40 timmars 

arbetsplatsförlagd tid och 5 timmars förtroendetid. Eftersom hon också har ett uppdrag som 

samtalsledare har 20 procent av hennes tjänst gått åt till det.  

 

Gällande uppdragets förutsättningar anser Fredrik att han har haft rätt goda möjligheter att gör att bra 

jobb eftersom han har en 40 timmars arbetsvecka med 5 timmars förtroendetid. 

 

Sammanfattning och analys 

Två av undersökningens sex förstelärare uppger att de blev ombedda att söka tjänsten som 

förstelärare. Övriga fyra lärare ansökte själva. Fyra av undersökningens förstelärare anställdes 

höstterminen 2013, övriga två anställdes höstterminen 2014. De flesta förstelärarna i studien uppger 

att deras uppdrag vid erhållandet innefattade olika typer av skolutveckling och handledande av kollegor. 

Några exempel på de uppgifter som uppdraget innehöll är: samtalsledare, VFU-handledare, APL-

samordnare och APL-handledare. 

Alla förstelärarna har gått någon form av utbildning som är kopplad till deras uppdrag som 

förstelärare. Utbildningarna har varit inriktade på BFL, APL, mentorskap eller samtalsledning. Ett 

fåtal av lärarna berättar att de upplevde att innehållet i uppdraget som förstelärare var otydligt och 

oklart, något som har lett till att mycket har berott på förstelärarnas eget ansvarstagande och eget 

initiativ. Utbildningarna omnämns i positiva ordalag av alla studiens förstelärare. 

Gällande undervisningens innehåll berättar de flesta förstelärarna att de har blivit tillsagda att fortsätta 

att undervisa och utveckla sin undervisning så som de har gjort tidigare. Förstelärarna som arbetar 

som yrkeslärare upplever att deras uppdrag som förstelärare inte är direkt kopplat deras 

undervisning eftersom deras elever till stor del är ute på APL. De förstelärare som fått en nedsättning i 

tjänsten uppfattar det som att de har fått extra tid och möjlighet till att utveckla sin pedagogik och sin 

undervisning. 

Angående det kollegiala arbetet uppger förstelärarna som är yrkeslärare att de har fått i uppdrag att 

stötta andra arbetslag i APL-utveckling. Övriga förstelärare har i uppdrag att handleda kollegor. Ett 

fåtal av förstelärarna fungerar också som goda exempel för övriga lärare, delar med sig av ny forskning 
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och tar initiativ till diskussioner i ämneslagen. 

Två av förstelärarna anser att specialpedagogik inte är kopplat till deras uppdrag som förstelärare. En 

förstelärare som är specialpedagog har fortsatt att arbeta på samma sätt som tidigare med att försöka nå 

ut med kunskap och erfarenhet till andra lärare. De flesta av undersökningens förstelärare uppger att de 

försöker individanpassa sin undervisning. 

Angående utvecklingsarbete uppger nästan alla förstelärare att det är BFL-utveckling som är det stora 

projektet. Övriga lärare nämner APL-utveckling. Alla förstelärare i undersökningen uppfattar det som 

att handledandet av kollegor utgör en stor del av deras utvecklingsuppdrag. Vidare kan 

utvecklingsuppdraget i vissa fall också handla om att ta fram gemensamma dokument för kommunens 

skolor, få till diskussioner med lärare och dela med sig av ny forskning. 

Gällande förutsättningar uppger de två yrkeslärarna att de har goda möjligheter att genomföra sitt 

uppdrag. Övriga lärare antyder att de ändrade arbetsvillkoren har lett till att de har mer tid på skolan, 

men att det fortfarande är mycket som behövs göras på kort tid. 

De uppdrag som de intervjuade förstelärarna blivit tilldelade eller själva tagit på sig går till stor del att 

koppla till de uppdrag som beskrivs i Förordningen (2013:70) där det står att förstelärare främst ska 

undervisa och arbeta med uppgifter som hör till undervisningen. Några av de förslag som nämns i 

förordningen som stämmer överens med förstelärarnas uppdrag är att de coachar och handleder andra 

lärare, tar initiativ till pedagogiska samtal, tar initiativ till och leder projekt som syftar till att förbättra 

undervisningen. Några av de uppdrag som nämns i förordningen som de intervjuade förstelärarna inte 

utför handlar om introduktionen av nyanställda lärare, vara examensansvarig, var huvudansvarig för ett 

ämne, samt ansvara för att lärarstuderande välkomnas på ett bra sätt på skolan när de ska genomföra sin 

VFU. 

Värt att nämna i detta sammanhang är att det tydligt står i förordningen att uppgifterna endast är 

förslag och att minst 50 procent av arbetstiden ska ägnas åt att undervisa och arbeta med uppgifter 

som hör till undervisningen. I övrigt är det upp till huvudmannen att avgöra vad som ska ingå i 

förstelärartjänsten. 

Att samtliga förstelärare som deltagit i studien uttrycker sig i positiva ordalag angående de 

utbildningar som de deltagit i och som är kopplade till uppdraget som förstelärare stämmer överens 

med promemorian (2012/9:U2012/4904/S) från utbildningsdepartementet. I promemorian står det 

att förstelärarreformen ska syfta till att ge yrkesskickliga lärare en möjlighet till vidareutbildning och 

vidareutveckling, något som har uppfyllts då alla de förstelärare som deltagit i studien har 

vidareutbildad sig. Vidare nämner ett flertal lärare att de uppfattar det som att de har utvecklat sin 

undervisning utifrån vad de har lärt sig på utbildningar. 

Att ett fåtal av förstelärarna inte uppfattar innehållet i sitt uppdrag som kopplat till undervisningen 

blir problematiskt då det tydligt står i förordningen att minst 50 procent av en förstelärares arbetstid 

ska ägnas åt undervisning och arbete med uppgifter som hör till undervisningen. Vidare kan ett flertal av 

undersökningens förstelärares uppdrag som till stor del handlat om BFL-utveckling kopplas till det 

uppdrag som förordningen beskriver. 

Värt att nämna är också det specialpedagogiska uppdraget som många av de intervjuade förstelärarna 

ser som en naturlig del av sin undervisning i syftet att utveckla en undervisning som passar alla elever. 

Detta är något som inte tas upp i styrdokumenten trots att reformen syftar till att öka elevers 

måluppfyllelse. Här blir det återigen en fråga om var gränsen mellan förstelärare och lärare går då ett 

flertal av de intervjuade förstelärarna inte uppfattar det som att specialpedagogiken ingår i deras 

uppdrag som förstelärare. 

 

 
Förstelärares uppfattningar om uppdragets genomförande 

Undervisning – ”Var går gränsen mellan förstelärare och lärare?” 

Anton från Bokgymnasiet berättar att försteläraruppdragets genomförande handlar om att agera som 
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ett gott exempel och sprida olika saker i sin undervisningspraxis. Han försöker integrera nya 

kunskaper i sin undervisning och arbeta ämnesövergripande i olika projekt tillsammans med andra 

lärare. Anton säger också att det handlar om att sprida bra idéer och kunskap genom sin undervisning. 

 
Berit som också arbetar på Bokgymnasiet uppger att hon har fortsatt att göra det hon redan gjorde 

sedan hon blev förstelärare. De är vanligtvis två lärare i varje klassrum där de ser stora problem. 

 
”Syftet är att ge mesta möjliga hjälp till flesta möjliga elever. Vi plockar inte ut elever från 

klassen som man gjorde förr. Den röda tråden eller intentioner är att alla ska vara med i 

klassrummet och om stödet inte räcker bokar jag enskilda tider med de elever som 

behöver extra stöd. Det handlar om att hitta luckor i både mitt och elevens schema som 

lockar, annars har jag tappat dem.” (Berit, Bokgymnasiet) 

 
Elin som arbetar på Ekgymnasiet uppger att hon inte känner att något i hennes undervisning har 

ändrats direkt, men att hon också känner att hon har lärt sig mer och förändrat saker i och med att hon 

gick APL-utbildningen som har tillfört saker som blivit tydligare. Bland annat tror hon att det kanske 

har blivit tydligare vilka mål som eleverna ska uppnå på sin APL. Hon tycker att hon har tydliggjort 

målen både för eleverna och deras handledare. 

 
Daniella som arbetar på Björkgymnasiet berättar om att hon upplever gränserna mellan förstelärare 

och lärare är suddiga när det kommer till undervisning. 

 
”Det är svårt att sätta fingret på när man är lärare och när man är förstelärare. Det är 

svårt att dela upp det. Uppdraget som samtalsledare är konkret och då är jag förstelärare. I 

min egen undervisning är det svårt att skilja på när jag är förstelärare och inte. Kan vara svårt 

även för andra att se gränsen. Kanske inte ska finnas heller? Kanske är det som är 

meningen?” (Daniella, Björkgymnasiet) 

 

Kollegialt arbete – ”De brukar vilja sitta ner och diskutera…” 

Anton som arbetar på Bokgymnasiet talar om att uppdraget i arbetslagen handlar om att handleda det 

kollegiala lärandet. Om att få lärare att fortsätta med det som är bra, samt att fundera och reflektera 

tillsammans. Det handlar också om att hitta olika vägar till att utveckla lösningar för svårigheter med 

hjälp av formativa teorier. 

 
”Det har varit svårt att få till träffar, men alla har gått samma kurs, så de har en gemensam 

grund. Vi håller också på med ett projekt som handlar om sambedömning av nationella 

prov. Här handleder vi också kollegor och har exempelvis tagit fram exempel på vad 

Skolverket säger och liknande. Vi använder oss av formativa modeller för att hitta styrkor 

och svagheter. Vi vill arbeta långsiktigt.” (Anton, Bokgymnasiet) 

 
Anton berättar också att lärare brukar vända sig till honom med olika tips eller frågor. 

 

”De brukar vilja sitta ner och diskutera, så vi har pedagogiska och didaktiska samtal. 

Tillsammans med en annan förstelärare har jag fått i uppdrag att få till ett bättre 

samarbete mellan karaktärsämnen och gymnasiegemensamma ämnen. Vi har använt 

projektet ”språket i alla ämnen” för att få lärare att jobba tillsammans. Det 

ämnesövergripande arbetet försvann i samband med Gy11. Det fanns tidigare, men efter 

den nya läroplanen blev alla blev ämnesnördiga. Vi fick kritik från skolinspektionen 

eftersom det brast i de gymnasiegemensamma ämnena på de praktiska programmen. Nu 

håller vi på och arbetar med frågor som; vad det beror på? Och vad vi kan göra åt det? 
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Det handlar mycket om att utmana elever och ställa krav. Vi börjar konkret i 

undervisningspraktiken, genom att visa på goda exempel. Vi arbetar uppifrån och 

nerifrån, både genom kollegial handledning och genom att testa själva.” (Anton, 

Bokgymnasiet) 

 
Anton uppger också att det ställer till det i organisationen med många nya projekt. Det är jobbigt för 

organisationen att en massa lärare ska träffas. Det kan exempelvis kollidera med omprov och annat. 

 
”Det kollegiala lärandet har olika hög status i olika sammanhang. Detta är något som alla 

vill, men det kan ju uppstå praktiska problem med tid och diskussioner om arbetstider. 

Det blir en del gnäll, men det är inte riktat till mig som förstelärare. Jag har också tvingats 

att vara här på tider som jag egentligen inte önskar. Detta är en bra idé men det skulle ha 

organiserats på annat sätt. ” (Anton, Bokgymnasiet) 

 
Gällande det kollegiala arbetet tror Berit från Bokgymnasiet att hon kan ha nått ut till fler än hon 

gjorde tidigare genom handledningen i arbetslagen och i BFL-grupperna eftersom det är en konstant 

del av hennes uppdrag. 

 
”Här ser jag mig som ett bollplank. Lärare kommer med frågor om olika elever som de har 

och hur de ska göra? Vi diskuterar hur vi ska tänka om det. Ibland möter jag eleven, 

ibland pratar vi mer generellt. Ibland kan jag sitta med på möten och vara en resurs.” 

(Berit, Bokgymnasiet) 

 
Berit berättar också att hon ägnar mer tid åt handledning nu än vad hon har gjort tidigare. Vidare 

kommer hon också att jobba som handledare för kollegialt lärande. 

 

Carin som arbetar på Ekgymnasiet berättar att hon arbetar med BFL-grupper som träffas en gång i 

månaden. Hon handleder tre olika grupper i en och en halv timma per grupp. Hon berättar också att 

många lärare kommer och ställer olika pedagogiska frågor. Angående det kollegiala lärandet anser hon 

att det: 

 
”Har varit mycket upp till mig att skapa rum, bjuda in, uppmuntra och söka upp andra 

lärare. Det bygger på att jag har en egen initiativförmåga. Passar mig bra eftersom jag har en 

egen initiativförmåga.” (Carin, Ekgymnasiet) 

 
Angående det kollegiala arbetet uppger Elin som arbetar på Ekgymnasiet att det inte har ändrats på ett 

uttalat sätta men att hon känner att det har diskuterats mer pedagogiska frågor, inte bara i hennes 

arbetslag utan också med andra lärare. 

 
”Vi har diskuterat pedagogiska frågor, det är något som har hänt i och med uppdraget. 

Det är roligt!” (Elin, Ekgymnasiet) 

 
Gällande det kollegiala arbetet berättar Daniella från Björkgymnasiet att hon har handlett kollegor i de 

ämnen som hon undervisar i där det exempelvis har varit problem med klasser. Hon har bland annat 

varit inne på lärarens lektioner och samtalat med läraren. Sedan har läraren i fråga också varit på 

hennes lektioner. Daniella tror att detta arbete kommer att fortgå. 

 
”Tanken är att man som förstelärare ska finnas där och kunna ha kollegehanledning. Men 

det bygger på att kollegan vill ha det. Initiativet måste komma personligen från kollegan 

eller från den kollegans rektor. Att rektorn har samtalat med sin lärare och kommit fram 
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till att läraren behöver hjälp eller nya infallsvinklar. Jag kan inte gå runt i klassrummet 

som inspektör, det måste komma från dem. Personen måste vara mottaglig. Går inte att 

handleda någon som inte vill. Det kommer från ett behov, förhoppningsvis kanske det blir 

naturligt med tiden. Läraryrket är ett ensamjobb. Det är viktigt att man vågar ta in någon 

annan i sitt klassrum, behöver ju inte vara kritik. En möjlig framtid för förstelärare hade 

kanske varit att fungera som en länk mellan rektorer och lärare eftersom de är ute i 

verksamheten. Rektorerna har ju inte tid att vara ut i verksamheten. Samtidigt hade det 

blivit komplicerat eftersom förstelärarna då hade blivit som någon form av inspektörer.” 

(Daniella, Björkgymnasiet) 

 
Fredrik på Björkgymnasiet berättar att han från början ville träffa alla yrkeslärare på Björkgymnasiet 

för att tillsammans förbättra skolans APL, men att det inte har blivit så mycket av det, på grund av 

svårigheten med att få till tider där alla kan träffas. Vidare berättar han att han ändå jobbar nära med de 

andra yrkeslärarna men att mycket sker i korridoren och på arbetsrummet eftersom det har varit svårt 

att få till organiserade möten. 

 
Fredrik uppger också att han har arbetat med förstelärare med yrkesinriktning från kommunens andra 

gymnasieskolor och tillsammans med dem har försökt ta fram gemensamma dokument gällande APL. 

 

Specialpedagogiskt arbete – ”Det är i gemenskapen som lärandet sker” 

Anton berättar att en av förstelärarna är specialpedagog på Bokgymnasiet. 

 

”Det är oerhört positivt utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv. Det som fungerar bra för de 

eleverna fungerar bra för alla. Vi har alltså ett nära samarbete med specialpedagogen. Det 

ska genomsyra allt vi gör. Vi har alltså jobbat mycket tillsammans med frågor som hur vi 

tillgodoser alla elevers behov. Måste vi alltid skriva? Kan man göra det på olika sätt? Hur 

når vi målen bäst på olika vägar för olika elever? Och att denna kunskap den kopplas till 

det kollegiala.” 

 
Berit som också arbetar på Bokgymnasiet uppger att det inte specialpedagogiska arbetet inte handlar 

om att skicka bort elever. Det finns inte resurser för det och de flesta elever vill vara i klassrummet och 

vara delaktiga. 

 
”Det är i gemenskapen som lärandet sker. Där vill jag lägga min tid! Alla elever vill 

utvecklas och bli bättre.” (Berit, Bokgymnasiet) 

 
Gällande det specialpedagogiska arbetet berättar Elin som arbetar på Ekgymnasiet att de har gjorts 

speciella anpassningar för elever när de är ute på sin APL. 

 
Angående det specialpedagogiska arbetet anser Daniella från Björkgymnasiet att det är något som 

egentligen ingår i alla lärares uppdrag. Att anpassa undervisningen för de elever sin behöver det tycker 

hon att ingen lärare kan slå sig fri från. Vidare säger hon också att det ibland behövs extra hjälp från 

specialpedagogerna med att mycket kan klaras av i klassrummet ändå. 

 
Fredrik från Björkgymnasiet berättar att specialpedagogerna kommer in i bilden när någon elev inte 

når upp till målen men att det specialpedagogiska arbetet inte är något som ingår i hans uppdrag som 

förstelärare. 
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Utvecklingsarbete – ”BFL- och APL-projekten sträcker sig över hela förvaltningen” 

Anton från Bokgymnasiet berättar att hans utvecklingsuppdrag handlar om två saker, dels ett 

utvecklingsprojekt för hela kommunen som handlar om BFL. Dessa grupper handleder han en gång i 

månaden. Den andra delen handlar om att han driver ett projekt på skolan som heter ”språkutveckling i 

alla ämnen”. Det är andra året som han driver detta projekt. Förra året var det cirka 40 lärare som 

deltog. Projektet utgår från Gy11 med betoning på de kommunikativa målen och förmågorna i alla 

ämnesplaner. Det handlar också om att medvetandegöra lärarna, stötta och utmana elever samt att 

tydliggöra språkliga aspekter. Framöver kommer han att gå ut mer i arbetslagen eftersom 

handledningen behöver anpassas för olika lärargrupper. 

 
Anton talar också om att de har en utvecklingsgrupp på förvaltningen som består av skolledningen och 

förstelärare. 

 
”Första året var det bara fyra förstelärare men detta år är vi fler än skolledarna så vi är 

inte längre så effektiva. Inom utvecklingsgruppen finns två olika grupper, en av dem 

består av de ”första” förstalärarna där vi diskuterar hur satsningen ska fortsätta. Klarar vi 

exempelvis av att ha så många bollar i luften samtidigt? Det ser också olika ut på olika 

skolor.”(Anton, Bokgymnasiet) 

 
Berit som är anställd på Bokgymnasiet uppger att hon bidrar i skolans utvecklingsgrupp med sina 

tankar och med ett syfte att lyfta individens enskilda behov. Hon berättar också att hon försöker hålla 

sig uppdaterad och driva dessa frågor på skolan. 

 
Angående utvecklingsarbete talar Elin från Ekgymnasiet om att hon har fått mer kontakt med 

yrkeslärarna från andra gymnasieskolor i kommunen i och med att hon blev förstelärare. De har jobbat 

gemensamt med APL-utveckling och sett till så att alla skolorna har gemensamma dokument angående 

exempelvis APL, kontrakt samt lagar och regler från arbetsmiljöverket. Detta är något som de ska 

fortsätta och utveckla tillsammans. Hon berättar också om samarbetet med särgymnasiet angående 

APL-utveckling. Lärarna från särgymnasiet har tittat på hur yrkesprogrammen har arbetat och Elin 

har informerat dem om hur det har lagts upp. 

 
Daniella som arbetar på Björkgymnasiet tycker att mycket av utvecklingsarbetet bygger på att få till 

mer allmänna didaktiska diskussioner, samt att få in och diskutera aktuell forskning i ämneslagen och 

inte bara prata om det praktiska. Hon anser också att utvecklingsuppdraget handlar om att få till 

fungerande ämneslag, som ser till mer än det praktiska. 

 
”BFL är det stora utvecklingsarbetet som sträcker sig över hela förvaltningen. Att få elever 

att förstå hur de bedöms och att de är aktiva deltagande i sitt eget lärarande och inte bara 

mottagare. Detta arbete kommer nog att fortsätta i två år till. Utvecklingsarbetet kommer i 

alla fall minst att ha pågått i tre år. Det känns jättebra för många gånger gör man saker 

också glöms de av så fort det bockas av från listan. Detta utvecklingsarbete får 

förhoppningsvis lärare att ändra arbetssätt med små steg som kan han betydelse för 

eleverna.” (Daniella, Björkgymnasiet) 

 
Gällande utvecklingsarbete uppger Fredrik från Björkgymnasiet att det är viktigt att yrkeslärarna får: 

 

”Komma igång med ett ordentligt och seriöst arbete, med fasta träffar minst en gång i 

månaden dör de yrkeslärare som har hand om APL hade kunnat få ihop ett systematiskt 

kvalitetsarbete. Vad behöver vi jobba vidare med? Och så vidare. Det blir mer 

korridorssnack över en kaffe. Det blir ingen uppföljning på det. Hade varit bra att sitta 

ner och jobba systematiskt med det.” (Fredrik, Björkgymnasiet) 
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Förutsättningar – ”Skolans budget ska skäras ner och framtiden är osäker…” 

Anton som arbetar på Bokgymnasiet förklarar att han har fått en 20 % nedsättning av sin tjänst. 

Egentligen skulle det bara vara en 10 procent nedsättning, men det blev mer eftersom han är inblandad 

i två stora projekt. Första året var det 20 procent nedsättning i tjänsten eftersom han fick handledning 

för att bli handledare. Anton gick en kurs på 7.5 hp i mentorskap på högskolan. 

 
”Nästa år blir det bara 10 procents nedsättning eller ingen alls. Skolans budget ska skäras 

ner och framtiden är osäker. Det ser ut som att jag ska ha samma uppdrag på 10 procent. ” 

(Anton, Bokgymnasiet) 

 
Berit som också arbetar på Bokgymnasiet berättar att det ska anställas en ny specialpedagog vilket 

betyder att de blir två av dem på 600 elever. Detta hoppas hon ska leda till att villkoren ökar för att 

eleverna ska få de förutsättningar de behöver. 

 
Carin som är anställd på Ekgymnasiet berättar att uppdraget har varit tydligare detta år. Det var 

mycket otydligare förr då hon hänvisades till sin egen ambition och till sitt eget initiativ. 

 
Elin från Ekgymnasiet uppger att hon har haft goda förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag. 

 

Daniella som arbetar på Björkgymnasiet berättar att hennes uppdrag som samtalsledare har inneburit 

att 20 procent av hennes tjänst har avsatts för samtal. Eftersom undervisningen är en del av uppdraget så 

undervisar hon på 80 procent. Att tjänsten har ändrats så att hon har 40 timmars arbetsförlagd tid och 5 

timmars förtroendetid upplever hon har lett till att hon har tid för att exempelvis gå på kollegors 

lektioner och ha samtal med kollegor. 

 

Fredrik som också arbetar på Björkgymnasiet uppger att han har helt okej förutsättningar för att 

genomföra sitt uppdrag. Eftersom han inte har någon specifik undervisning så är han väldigt flexibel. 

 
”Vissa dagar är jag, APL-utvecklare, vissa dagar är jag samordnare, vissa dagar är jag 

mentor och vissa dagar är jag yrkeslärare. Jag kan vara som ett bollplank för lärare som 

har frågor om APL. De kan hitta mig ganska lätt eftersom jag är ganska tillgänglig. Så jag 

har rätt bra förutsättningar. Nu har det landat så jag vet mer vad jag ska fokusera på.” 

(Fredrik, Björkgymnasiet) 

 

Sammanfattning och analys 

De flesta förstelärarna uppger att de har fortsatt att undervisa som vanligt efter att de blev förstelärare. 

Ett fåtal upplever att de utbildningarna de har gått har påverkat undervisningen positivt. Några 

förstelärare upplever att gränsen mellan när de är förstelärare och när de inte är det är otydlig ibland, 

framför allt gällande undervisningen. 

Det kollegiala arbetet handlar i alla förstelärares fall om att handleda och stötta kollegor. Två av 

förstelärarna beskriver sig själva som ett bollplank. Ett fåtal nämner att de föregår med gott exempel. 

Övriga förstelärare upplever det som att många lärare kommer med olika pedagogiska frågor till dem. 

En förstelärare nämner svårigheterna med att få till tider för möten. En av förstelärarna uppger att det i 

uppdraget ingår att stötta kollegor med problem på ett mer explicit sätt genom att närvara på deras 

lektioner. Läraren i fråga får sedan närvara på förstelärarens lektion. 

Angående det specialpedagogiska arbetet anser de flesta förstelärarna att de gör individuella 

anpassningar för eleverna men att det inte är något som ingår i deras försteläraruppdrag. 

Försteläraren som är specialpedagog uppger att hennes arbete handlar om att utveckla lärandet i 
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gemenskapen och om att sprida sina förhållningssätt och erfarenheter till andra lärare. 

Gällande utvecklingsarbete uppger alla förstelärare att det handlar om BFL-projektet som omfattar 

hela kommunen. Vidare har ett flertal av förstelärarna specifika uppdrag som handlar om exempelvis, 

språkutveckling, BFL-handledning, samtalsledning och APL-utveckling. De förstelärare som inte har 

specifika uppdrag uppger att de försöker få in ny forskning i ämneslagen och att de försöker lyfta olika 

frågor i olika grupper. Yrkesläranas utvecklingsuppdrag handlar om ett samordnande mellan 

yrkeslärarna på kommunens olika gymnasieskolor och ett framtagande av gemensamma dokument. 

För övriga lärare är utvecklingsarbetet fokuserat på BFL. 

Två av förstelärarna uppfattar det som att uppdraget som förstelärare har blivit tydligare med åren. De 

flesta upplever att nedsättningen i tjänsten har lett till att de har mer tid för de olika uppdragen. Två av 

förstelärarna uppger att förutsättningarna kanske kommer att ändras framöver i och med 

visstidsanställningen. 

Att de flesta av de intervjuade förstelärarana uppfattar det som att de har fortsatt att undervisa på 

samma sätt som tidigare men att de har fått möjlighet att utveckla sin undervisning i och med den nya 

tjänsten, stämmer väl överens med de mål som nämns i Förordningen (2013:70) 

Gällande utvecklingsarbete skiljer sig förstelärarna i undersökningen åt då några definierar sin roll i 

arbetslaget som ett bollplank, medan andra uppfattar det som att de leder utvecklingsarbete. I 

förordningen står det som ett förslag på ett uppdrag att förstelärare både kan ta initiativ till och leda 

olika projekt. Båda dessa uppfattningar stämmer överens med de kompetenser som beskrivs i 

promemorian (2012/9:U2012/4904/S) från utbildningsdepartementet. En typ av kompetens som 

urskiljs hos yrkesskickliga lärare är den som visar sig i den direkta klassrumssituationen, den andra 

typen av kompetens beskrivs höra ihop med en mer skolövergripande nivå. 

 

Att ett fåtal förstelärare uppfattar uppdraget som oklart går att koppla till förordningen där det står att 

minst 50 procent av arbetstiden ska ägnas åt undervisning och uppgifter kopplade till undervisningen 

men att det i övrigt är upp till huvudmannen att bestämma vad som ska ingå i tjänsten. De intervjuade 

förstelärare som uppfattar uppdraget som oklart uppger också att de hade velat ha en tydligare 

styrning uppifrån angående uppdragets genomförande. 

Förstelärares uppfattningar om läraryrkets status 

Anton som arbetar på Bokgymnasiet tror nog att läraryrkets status kan ha höjts i samband med 

förstelärarreformen. 

 
”Ska vi göra skillnad på lärare? Är det okej? Samtidigt har jag hållit på ganska mycket 

med olika skolutvecklingsprojekt så jag har haft en status tidigare som den som vill göra 

nya saker och håller på med olika tankar och elever. Jag har inte känt av så mycket 

avundsjuka. Trodde att det skulle vara massa pikar, etc. Det har förekommit lite skämt 

etc, men då är det ju bara att skämta tillbaka. Snart kommer det ju bli fler som kan söka 

och det handlar ju om några extra tusenlappar också. Än så länge är det inte ifrågasatt 

och det verkar inte förekomma så mycket skitsnack heller. ” (Anton, Bokgymnasiet) 

 
Hur förstelärartjänsterna påverkar läraryrkets status mer generellt vet han inte riktigt eftersom det har 

med så mycket annat att göra. 

 
”Det som är spännande är att det å ena sidan lanseras med förstelärarreformen samtidigt 

som det förekommer någon slags nästan småpopulistisk kampanj om hur hemskt det är i 

skolan. Det är motsägelsefullt! Det läggs mycket på den enskilde läraren som ska lösa alla 

problem och sen beskylls läraren för att han eller hon inte kan bemöta segregation etc. I 

många sammanhang har läraryrket på något sätt varit under attack, precis som mycket av 

det offentliga. Det är väldigt oklart från politiskt håll vad man egentligen vill. Det ska till 
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mycket mer. Är det bra att vi har förstelärare? Ska vi ha andralärare? Utåt sett då. Det 

kollegiala lärandet är fantastiskt och när lärare får tid blir det oerhört spännande och kul. 

Det görs oerhört bra saker om lärarna får tid att utveckla sin undervisning tillsammans 

med eleverna. Det har varit en utveckling ifrån det tidigare. Nu har det vänt och 

förstelärarna används för det. Det kan också höja läraryrket den vägen via 

professionalisering och genom att de slutar ifrågasättas. All pedagogisk forskning har 

blivit ifrågasatt och det har handlat mer om kontroll istället för utveckling. Kanske är vi 

nu på väg att hitta en balans?” (Anton, Bokgymnasiet) 

 
Berit som också arbetar på Bokgymnasiet berättar att hon inte har möt några negativa reaktioner 

sedan hon blev förstelärare utan snarare tvärtom. 

 
”Jag tror att det är positivt för läraryrket, för många lärare som har jobbat länge och har 

mycket erfarenhet fanns ingen utvecklingsväg. Att arbeta som rektor är ett helt annat yrke 

och jag vill jobba med eleverna och undervisa. En karriärväg för lärare kan gynna 

lärarkåren. Förstelärare är ett olyckligt namn. Jag presenterar mig inte som förstelärare. 

Andra yrkesgrupper har haft det länge, men är inte vana vid detta i lärarkåren.” (Berit, 

Bokgymnasiet) 

 
Carin som jobbar på Ekgymnasiet tror inte att hennes status bland hennes kollegor har höjts i och med 

att hon blev förstelärare. Kanske kan de leda till att de har fått upp ögonen för eller förstått att jag kan 

saker som de kanske inte visste om. Eftersom hon har suttit mycket för sig själv är det bara eleverna 

och rektorn som tidigare har vetat om vad hon gör. 

 
”Det är ett sätt att höja läraryrkets status men vet inte om de har lyckats med det. Är ju 

inte så att vi får en högre lön och bara kan sitta och luta oss tillbaka och flyta med. Det 

ställs högre krav på oss. Vi blir indelade grupper och vi få olika uppdrag som ska utföras. 

Just nu har vi lagts på mer arbete än den tiden som ges. Det känns inte som att någon är 

avundsjuk och jag tror att det är på grund av det. Finns de som har varit förstelärare och 

som inte vill bli det igen, eller som inte är intresserade av att bli det längre på grund av 

arbetsbelastningen. Så länge jag får lite tid för det är det värt det eftersom det leder till 

personlig utveckling. Vi är fortfarande för få förstelärare och det är lite diffust varför just vi 

har fått tjänsten. Det beror också på vad man menar med status?” (Carin, Ekgymnasiet) 

 
Elin som också arbetar på Ekgymnasiet tycker inte att läraryrkets status har påverkats av att hon har 

blivit förstelärare. 

 
”Om man tänker status som i lön, så att om man får högre lön så höjs statusen? Men jag 

tror inte att det är själva grejen. För att höja läraryrkets status måste man låta föräldrar ta 

mer ansvar för sina barn tidigare. Skolan tar för stort ansvar för tidigt och man lägger för 

mycket på lärare. Tror inte att det hjälper att ge läraren högre lön.” (Elin, Ekgymnasiet) 

 
Elin säger också att ansvarsfördelningen borde ses över så att det blir tydligt vem som ansvarar för 

vad. Hon tycker också att föräldrarna måste ta mer ansvar och att måluppfyllelsen på PISA-proven inte 

blir bättre av att lärarlönerna höjs. Elin tror att det måste vara ett samarbete. På gymnasienivå är det till 

exempel viktigt att eleverna är medvetna om att skolan är deras eget ansvar. Hon upplever att 

många elever inte har de redskapen med sig. 

 
”Det läggs mycket på läraren och då blir det fel. Det är en samhällsfråga med. Att ge 

lärarna högre löner är en quickfix. Som förstelärare får man möjlighet att läsa in sig på 

vissa ämnen, eller specialämnen, så som det BFL-projektet som vi håller på med på 



27  

skolan. Det har varit något från hela kollegiet, det är bra att man lyfter upp 

undervisningen. Det är en positiv effekt av reformen.” (Elin, Ekgymnasiet) 

 
Daniella som arbetar på Björkgymnasiet tror att läraryrkets status kan ha höjts litegrann i andras 

ögon. 

 
”Sen kan man tycka vad man vill om namnet. Om vi är förstelärare, vad är de andra 

lärarna och de förstelärarna som anställdes senare? Konstigt namn faktiskt… Men 

samtidigt, vad skulle man annars kalla det för? ” (Daniella, Björkgymnasiet) 

 
Vidare berättar Daniella att hon inte har upplevt några negativa reaktioner sedan hon fick tjänsten 

som förstelärare. 

 
Fredrik som också arbetar på Björkgymnasiet tycker inte att hans status som lärare har påverkats av 

att han har blivit förstelärare men att det blev fler som ställde frågor om APL när det blev offentligt att 

han var APL-utvecklare och APL-samordnare. Han berättar att han har märkt av att folk har ifrågasatt 

uppdraget och den nya lönen men att det ändå har varit övergripande positivt. 

 
”Undra om det är någon som presenterar sig som förstelärare? Det kanske man borde 

göra så att man hjälper till i den här konstiga reformen. Själv tycker man inte att det är så 

noga, men det kanske man skulle tycka?” (Fredrik, Björkgymnasiet) 

 

Sammanfattning och analys 

Många av förstelärarna uppfattar det inte som att deras status har påverkats av att de har blivit 

förstelärare. Ett flertal uppger att de har svårigheter med titeln och att namnet ställer till med problem. 

Alla lärarna uppfattar det som att läraryrkets status kan höjas långsiktigt genom olika satsningar 

även om det är oklart om just förstelärarreformen kan leda till detta. Ett flertal lärare uppfattar 

förstelärartjänsten som en positiv utvecklingsmöjlighet för lärare som vill göra karriär utan att gå ifrån 

sin undervisning eftersom de i och med sin tjänst som förstelärare ges möjlighet att utveckla sin 

undervisning tillsammans med eleverna. Några av lärarna upplever att fler i kollegiet har ställt frågor 

till dem och kanske också uppfattar dem som mer kompetenta. Ett fåtal förstelärare upplever det 

också som att det har förekommit avundsjuka i samband med att de fick sin tjänst. Överlag 

uppfattar förstelärarna det som att höjda löner inte automatiskt leder till högre status utan att det istället 

är utvecklingen av kollegiet och undervisningen som leder till det. 

I promemorian från utbildningsdepartementet (2012/9:U2012/4904/S) framkommer det att läraryrket 

måste göras mer attraktivt för att på så sätt säkra en hög kvalitet på lärarna. Eftersom många av de 

intervjuade förstelärarna inte uppfattar det som att deras status har höjts i samband med sin nya tjänst 

går uppfattningen inte att koppla direkt till styrdokumenten. Vidare står det också i promemorian att 

en karriärreform och inrättandet av en karriärstege för lärare blir meningsfull om den i praktiken 

kopplas till en löneförhöjning, något som ett fåtal av de intervjuade förstelärarna motsäger sig. 

I promemorian står det även att syftet med förstelärartjänsten är att skapa förbättrade förutsättningar 

för lärare att göra karriär samtidigt som de fortsätter med att ägna sig åt undervisning precis som 

tidigare vilket ska leda till en undervisning som håller god kvalitet. Den tidigare avsaknaden av en 

karriärväg som inte leder bort från undervisningen är något som omnämns av ett fåtal av de 

intervjuade förstelärarna. Eftersom många av undersökningens förstelärare uppfattar att de 

utbildningar och de utbildningsprojekt som de deltagit i och lett i och med sin nya tjänst har gett dem 

möjlighet att utvecklas individuellt och tillsammans med kollegor går det att koppla till det syfte som 

beskrivs i promemorian. 
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Förstelärares uppfattningar om elevers måluppfyllelse 

Angående elevers måluppfyllelse tror Anton som arbetar på Bokygmnasiet att det någonstans har att 

göra med BFL och de olika utvecklingsprojekten. 

 
”Det är kul att diskutera med lärare, plötsligt vågar de testa nya saker och utvecklas 

kollegialt. På ett sätt har jag har varit med och bidragit till detta. Arbetet med 

modelltexter kan också bidra. En större medvetenhet om Gy11 implementering kan också 

påverka måluppfyllelsen. Det tar tid att implementera en ny läroplan, men detta skyndar på 

processen. Måna lärare upplever i samråd med andra att man har missat vissa saker i sin 

undervisning. Det är viktigt att de påminns om mål etc. Hur reformen påverkar 

elevers måluppfyllelse rent generellt beror på om den genomsyrar förvaltningen ner till 

eleverna och vad de upplever i klassrummet och tvärtom. Det handlar om att alla ska vara 

involverade och medvetna, alla ska känna till vad som pågår i all nivåer, det ska gå runt 

som en cirkel. Just här börjar det kännas som att det håller på att slå igenom en ökad 

medvetenhet, bland annat genom det metaspråk vi nu använder när vi diskuterar olika 

saker.” (Anton, Bokgymnasiet) 

 
Berit som också jobbar på Bokgymnasiet tror inte att elevernas måluppfyllelse har påverkats just för att 

hon har blivit förstelärare utan kanske mer på grund av de uppdrag hon har och genom den kollegiala 

utbildningen som det har satsats mycket på. I förlängningen så tror hon att det kan leda till att 

måluppfyllelsen ökar. 

 
Gällande elevers måluppfyllelse anser Carin från Ekgymnasiet att det är för tidigt att säga något om 

det, men att det är det som är själva syftet med BFL-grupperna. 

 

”Förhoppningsvis kan det sprida sig som ringar på vattnet när vi blir varma i kläderna, 

använder oss av tankesättet och får en BFL-kultur på skolan. Då tror jag att det kan leda 

till elevers ökade måluppfyllelse alla gånger. Men det kommer att ta mer tid än ett år. Jag 

märker skillnad på mina egna elever, jag är bra mycket mer insatt i vad de kan, hur de 

ligger till och hur jag kan hjälpa dem att nå målen. Jag hoppas att BFL-tänket sprider sig 

till andra istället för att vi går med våra skygglappar.” (Carin, Ekgymnasiet) 

 
Elin som också arbetar på Ekgymnasiet berättar att hon har blivit medveten om hur viktigt det är att 

elevens handledare känner till vilka kursmål som eleven ska nå när han eller hon är ute på sin APL. 

Hon talar om att om handledaren får reda på detta så är det också större chans att elevernas 

måluppfyllelse ökar. Det är alltså viktigt att hjälpas åt. 

 
Daniella som arbetar på Björkgymnasiet anser att det är svårt att säga huruvida elevernas 

måluppfyllelse har påverkats eller ej? 

 
”Hur mäter man det? Målet med BFL är att elevers måluppfyllelse ska öka. Det måste ges 

några år innan det utvärderas så att det hinner börja sippra ner i verksamheten och får 

effekt. I och med att jag leder utvecklingsarbetet och verkligen vill satsa på svenskan kan 

det förhoppningsvis leda till ökad måluppfyllelse om man får ut det i kollegiet. Sedan 

kanske det kan utvärderas efter två eller tre år genom ett jämförande med någon årskull 

som haft det alla tre åren i jämförelse med en gammal årskull.” (Daniella, 

Björkgymnasiet) 

 
Gällande elevers måluppfyllelse uppger Fredrik som arbetar på Björkgymnasiet att han inte kan påstå 

att elevers måluppfyllelse skulle öka efter att han har blivit förstelärare. 
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”Eleverna är ju inte medvetna om rollen heller. Det är ett mer långsiktigt arbete. Vi har 

inte riktigt kommit igång än, tror inte att man ser de siffrorna så snabbt än.” (Fredrik, 

Björkgymnasiet) 

 
Vidare berättar Fredrik att han känner sig trygg i sin roll som förstelärare men att det kommer att ta ett 

tag innan det märks någon skillnad. 

 
”I och med att det var vi som sökte tjänsten som förstelärare och talade om vad vi ville 

göra och att det inte var ledningen som sa det så kommer det att ta längre tid. Hade de 

från ledningen gått ut hårdare och berättat vem som skulle göra vad så hade det gått 

snabbare. Nu har det behövt landa lite med tiden.” (Fredrik, Björkgymnasiet) 

 
Fredrik berättar också att han tror att elevers måluppfyllelse på särgymnasiet ändå kan ha påverkats av 

utvecklingsarbetet, men att det inte finns några konkreta bevis på det eftersom ingen riktigt vet hur det 

såg ut före och efter utvecklingsarbetet påbörjades. 

 

Sammanfattning och analys 

Ett flertal av förstelärarna tror att elevers måluppfyllelse kan påverkas av BFL-samarbetet på lång sikt 

men att det ännu är för tidigt att säga. Ett fåtal av förstelärarna uppfattar det som att de själva har 

varit med och bidragit genom sitt utvecklingsarbete på skolan. Några förstelärare uppfattar det som att 

måluppfyllelsen inte har påverkats för att just de har blivit förstelärare utan istället av den kollegiala 

utbildningen som det nu har satsats mycket på. Ett flertal av förstelärarna upplever att utbildningarna de 

har deltagit i som förstelärare har medvetandegjort dem om lärandemål och bedömningsprocesser, 

något som de också tror kan påverka måluppfyllelsen långsiktigt. 

 

I promemorian (2012/9:U2012/4904/S) står det att läraryrket måste göras mer attraktivt för att på så 

sätt säkra en hög kvalitet på lärarna. Detta ska i sin tur leda till att eleverna får en förbättrad 

undervisning vilket i sin tur kommer att förbättra elevers förutsättningar för att nå de nationella målen 

och förbättra sina studieresultat. Eftersom detta är en lång kedja av kausala samband måste alla de 

krav som ställs i promemorian uppfyllas för att de ska leda till en påverkan av elevers ökade 

måluppfyllelse. Många av de intervjuade förstelärarna tror att det kollegiala samarbetet och 

utvecklingsprojekten på sikt kan leda till elevers förbättrade måluppfyllelse, men de ger inte uttryck 

för de direkta samband som beskrivs i promemorian 

 

 

Diskussion 

I stort sätt motsvarar förstelärarnas uppfattningar om sitt uppdrag de uppdrag som formulerats i 

styrdokumenten, främst gällande kollegial handledning och utvecklingsarbete. Att några av de 

intervjuade förstelärarna uppfattar uppdraget som otydligt blir intressant då det förutom minst 50 

procenten av arbetstiden som skall ägnas åt undervisningen och undervisningsrelaterade uppgifter är 

upp till huvudmannen att avgöra uppdragets innehåll. Att uppdragets innehåll till viss del uppfattas 

som oklart kan bli problematiskt då det kan leda till att de förväntade resultatet uteblir eftersom 

effekten inte går att mäta eller utvärdera. Ett exempel på detta är utvecklingsreformen i Skottland som 

beskrivs i promemorian från utbildningsdepartementet (2012/9:U2012/4904/S). De problem som har 

uppstått i Skottland i samband med reformen handlar om att frånvaron av specifika uppdrag knutna till 

utvecklingstjänsten leder till att den inte har haft den förväntade effekten. Otydligheterna kring 

karriärtjänsten har lett till att det har varit svårt för de lokala myndigheterna att utnyttja lärarnas 

kompetenser och färdigheter på ett konstruktivt sätt. 

Detta är något som flera av de intervjuade förstelärarna indikerar när de talar om innehållet i sitt 
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uppdrag. De förstelärare som uppfattar att uppdragets innehåll har varit oklart är också de som säger 

att mycket ansvar har lagts på dem själva och deras ambitioner samt initiativförmåga. De har alltså 

själva utnyttjat sin kompetens på ett konstruktivt sätt. Frågan som uppstår kring detta handlar om 

huruvida denna konstruktivitet hade kunnat ökas om uppdraget var mer styrt? Samtidigt uppfattar 

många av de intervjuade förstelärarna att de har haft en möjlighet att anpassa sitt uppdrag efter sin 

skola eller kommunens behov. Eftersom en del av reformens syfte enligt promemorian är att bättre ta 

tillvara på lärares yrkesskicklighet och kompetens är det viktigt att innehållet i förstelärarnas uppdrag är 

tydligt formuleras så att deras specifika kompetenser kommer till användning i en större skala. 

Att ett fåtal av förstelärarna inte uppfattar innehållet i sitt uppdrag som kopplat till undervisningen 

blir problematiskt då det står i förordningen att mint 50 procent av arbetstiden ska ägnas åt 

undervisningen eller arbete som är kopplat till utveckling av undervisningen. Här följer frågor 

angående hur begreppet undervisning definieras i promemorian (2012/9:U2012/4904/S) från 

utbildningsdepartementet då de förstelärare som är yrkeslärare kanske undervisar på ett annat sätt då de 

flesta av deras elever är ute på APL. Eller kan den APL-utveckling som yrkeslärarna arbetar med ses som 

en koppling till utveckling av undervisning? 

Att den specialpedagogiska dimensionen helt uteblir i de exempel på arbetsuppgifter för förstelärare 

som formuleras i förordningen (2013:70) är intressant då själva syftet med införandet av karriärtjänsten 

sägs vara att öka elevers måluppfyllelse. Eftersom syftet med att höja läraryrkes status bara är ett steg i 

riktningen mot elevers ökade måluppfyllelse är det intressant att eleverna inte omnämns i 

styrdokumenten annat än i termer om måluppfyllelse. Vidare uppstår återigen frågan om 

specialpedagogiken är något som ingår i alla läraruppdrag? Det intressanta i detta sammanhang blir 

att vissa av förstelärarna såg specialpedagogiken som en naturlig del av både sitt förstelärare- och 

läraruppdrag samtidigt som vissa inte gjorde det. 

Vidare finns det en risk med att uppdraget inte definieras tydligt och på så sätt utövas på olika vis, 

något som Nordevalls (2011) studie om mentorskap påvisar. Nordevall skriver att eleverna behandlas 

och undervisas likvärdigt om mentorskapsuppdraget utövas olika, vilket på sikt leder till stora klyftor 

klasser och skolor emellan.  Eftersom försteläraruppdraget till viss del kan utformas utifrån den berörda 

skolans behov kan en det leda till att elever, precis som i Nordevalls studie, bemöts och undervisas 

olikvärdigt. 

I promemorian (2012/9:U2012/4904/S) står det att läraryrket måste göras mer attraktivt för att på så 

sätt säkra en hög kvalitet på lärarna. Detta ska i sin tur leda till att eleverna får en förbättrad 

undervisning vilket i sin tur kommer att förbättra elevers förutsättningar för att nå de nationella målen 

och förbättra sina studieresultat. Utifrån vad som beskrivs i promemorian måste hela denna kedja av 

kausala samband uppfyllas för att den ska leda till att elevers måluppfyllelse ökar. Av intervjuerna 

framgick det tydligt att förstelärarna uppfattar det kollegiala samarbetet och utvecklingsprojekten som 

något som på ett positivt sätt kan påverka elevers måluppfyllelse sett ur ett längre perspektiv. 

Eftersom detta är en lång kedja av kausala samband måste alla de krav som ställs i promemorian 

uppfyllas för att de ska leda till en påverkan av elevers ökade måluppfyllelse. Görs inte läraryrket mer 

attraktivt kommer inte den höga kvalitén att säkras vilket i sin tur kommer leda till att elevernas 

förutsättningar för att förbättra sina studieresultat inte kommer att öka. På vilket sätt dessa data kan 

uppmätas framgår inte av promemorian. Vidare går det att ifrågasätta de forskningsresultat som 

promemorian hänvisar till som framställer läraren som den isolerat viktigaste orsaken till elevers 

studieresultat. Olika sociala faktorer så som elevers kön, bakgrund, föräldrars utbildningsnivå och 

etnicitet har underordnats. 

Då denna forskning som isolerar läraren som den enskilt viktigaste faktorn för elevers studieresultat 

från bland annat Hattie (2009) och OECD (2005) är relativt ny finns det ännu inte mycket 

vetenskaplig forskning som påvisar något annat. Det går exempelvis att ifrågasätta fokus i Hatties 

(2009) undersökning eftersom det enbart handlar om elevers utbildningsprestationer. Att utbilda 

kritiskt tänkande samhällsmedborgare är ett av många exempel på andra viktiga uppgifter som skolan 

och lärare har. 

I promemorian från utbildningsdepartementet (2012/9:U2012/4904/S) står det att en karriärreform 
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och inrättandet av en karriärstege för lärare blir meningsfull om den i praktiken kopplas till en 

löneförhöjning, något som ett fåtal av de intervjuade förstelärarna motsäger sig. Detta samband går 

också att ifrågasätta då det i denna fråga inte hänvisas till någon forsknings som påvisar en koppling 

mellan högre lön och högre yrkesstatus. 

Angående utvecklingsarbete skiljer sig de intervjuade förstelärarna sig åt då vissa uppfattar sig själva 

som ett bollplank för kollegialt lärande och utvecklingsarbete medan andra uppfattar sig till viss del 

som ledare för det kollegiala lärandet och utvecklingsarbetet. I förordningen (2013:70) står det som ett 

förslag på ett uppdrag att förstelärare både kan ta initiativ till och leda olika projekt. I relation till de 

olika exempel på utvecklingsreformer som genomförts. Detta resultat går också att koppla till de 

internationella exempel på utvecklingsreformer som beskrivs i promemorian (2012/9:U2012/4904/S) 

där några av de problem som uppstått handlar om att det inte nödvändigtvis är de mest pedagogiskt 

kompetenta lärarna som attraherats till tjänsten, utan istället de med mer uttalade ledaregenskaper. 

Då syftet med förstelärarreformen enligt promemorian är att erbjuda en karriärväg som inte leder bort 

från undervisningen är det viktigt att det är utvecklandet av undervisningen och den kollegiala 

handledningen som är i fokus och inte ledarskap. 

Enligt denna undersöknings resultat har de flesta förstelärare själva sökt tjänsten, vilket leder till 

frågor om vilka kompetenser de lärare som inte har sökt besitter och vad det beror på att de har valt att 

inte söka förstelärartjänsten. Vidare går det både utifrån denna undersöknings resultat och andra 

internationella utvecklingsreformer att spekulera i hur det pedagogiska ledarskapet kommer att fördelas 

på sikt. Denna fråga behandlas även i Alvungers (2014) studie som fokuserar på förstelärares roll i 

organisationen. 

Precis som i denna undersökning framkommer det i Alvungers artikel att de flesta förstelärarna var 

djupt intresserade av att utveckla både sin egen och andras undervisning. Det intressanta blir dock om 

förstelärarens uppdrag, som nämns senare i hans artikel, i vissa fall får en mer administrativ karaktär. 

Utifall att förstelärare tilldelas denna typ av uppdrag, som ligger nära rektorernas arbete blir allt 

vanligare kommer skolorganisationens struktur att på sikt förändras eftersom det pedagogiska 

ledarskapet blir annorlunda fördelat. Frågor som uppkommer i samband med detta handlar om 

huruvida reformens syfte att skapa en karriärväg för lärare som inte leder bort från undervisningen, 

som beskrivs i promemorian (2012/9:U2012/4904/S) går förlorat? 

Vidare är det värt att nämna att namnen, förstelärare, karriärtjänst och karriärreform skiljer sig från de 

internationella exempel som beskrivs i promemorian. I de internationella fallen är tjänsternas namn 

ofta betydligt mer utvecklingsbetonade. Kanske går det svenska namnvalet att koppla till sambanden 

som dras i promemorian mellan hög lön och hög status? Status är också något som indirekt tas 

upp i Bertilssons (2014) avhandling om rekrytering till läraryrket som visar på att yrket har utsatts för 

två motstridiga processer under de senaste årtiondena. Den ena av dem handlar om att de sociala 

skillnaderna inom yrket har utvidgats. Klyftan sägs ha ökat med tiden på grund av ett mer differentierat 

skolsystem tillsammans med förändrade rekryteringsmönster. Kanske kommer förstelärarreformen att 

bygga på denna klyfta ytterligare, då den precis som många av denna studies intervjuade förstelärare 

indikerar, så tydligt gör skillnad på förstelärare och lärare. Om de är förstelärare, vad är då de andra 

lärarna? 

En faktor i Alvungers (2014) studie som stämmer överens med denna undersöknings resultat är att 

många av förstelärarna talar om avundsjuka. Utifrån denna studie blir det intressant då förstelärarna 

uttryckte sina uppfattningar om avundsjuka eller avsaknaden av avundsjuka i samband med den näst 

sista frågan som handlade om de uppfattade att deras status som lärare hade påverkats av att de hade 

blivit förstelärare. Precis som i Alvungers studie verkar eventuell avundsjuka kunna vara ett hinder för en 

god kollegial handledning. En av förstelärarna i denna undersökning nämner anställningsprocessen som 

avgörande för förstelärartjänstens legitimitet. Då enbart kompetenskraven fastslås i förordningen 

(2013:70) hade det varit intressant att se närmare på själva rekryteringsprocessen för förstelärare och 

hur den i sin tur till exempel påverkar läraryrkets status och det kollegiala arbetet. Även om Bertilssons 

(2014) undersökning fokuserar på läraryrkets rekryteringsprocess generellt hade det varit intressant 

att i framtiden genomföra en liknande studie grundad i en sociologisk tradition kring förstelärares 

tillgångar i form av exempelvis kulturellt och ekonomiskt kapital. 
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Vidare är förstelärarens arbetsuppgifter enligt Skoverkets (2015)  rapport Vad gör försteläraren ofta 

kopplade till ett speciellt undervisningsämne så som matematik, engelska, svenska, teknik och 

naturorienterande ämnen i förening med olika uppdrag som är fokuserade på skolutveckling. 

Utvecklingsuppdraget är ofta knutet till de behov på skolan som huvudmännen har urskilt. Till 

övervägande del utformas förstelärarens uppdrag utifrån den egna skolans behov med hänsyn till 

förstelärarens särskilda kompetenser. Ett upplägg som i stort sätt liknar det som föreslärarana i denna 

studien arbetar efter. 

Eftersom denna studie är hermeneutiskt inriktad syftar den till en fördjupad förståelse av 

uppfattningar som på olika sätt påverkar människors handlingar och uttrycksätt. Eftersom jag som 

undersökare själv blir medtolkare i denna process är det viktigt att det tydligt framgår att det är 

förstelärarnas uppfattningar om sitt uppdrag som av mig har analyserats och ställts emot de uppdrag 

som formulerats i styrdokumenten. Denna undersökning syftar alltså inte till att besvara 

forskningsfrågorna med någon form av objektivt evigt svar, utan istället till att tolka 

situationsberoende uppfattningar och sätta dem i relation till en situationsbaserad kontext. Eftersom 

uppfattningar och kontexter ständigt förändras blir denna undersökning en produkt av det. Ett exempel 

på det är den nya regeringens eventuella ekonomiska sänkning av ambitionsnivån angående 

förstelärarreformen, som i skrivande stund ännu inte är helt klar. 

Några av de begränsningar som en kvalitativ metod kan innebära handlar enligt Kvale och Brinkman 

(2014) och Bryman (2011) är att resultaten inte är upprepningsbara vilket i sin tur leder till att 

rimligheten inte kan kontrolleras. Dock har denna studies empiriska material spelats in, vilket ökar 

trovärdigheten. Faktorer som kan ha påverkat och begränsat denna studies resultat handlar först och 

främst om att undersökningen har skett i en kommun av Sveriges totalt 290 kommuner. Förutom 

detta är det enbart de tre kommunala gymnasieskolornas totalt 25 förstelärare som tillfrågades om att 

delta i undersökningen. Av dessa 25 valdes två förstelärare från varje gymnasieskola ut, oberoende av 

ämnesval. Totalt deltog sex förstelärare i studien. Dessa förstelärare hade olika ämnesval och hade 

arbetat som förstelärare olika länge, något som också påverkat resultatet. Vidare är det givetvis svårt att 

dra några generella slutsatser utifrån denna begränsade studies resultat, trots att det till viss del 

stämmer överens med rapporter från Skolverket (2011) och Skolverket (2015). 

Vidare går det att ifrågasätta begrepp som måluppfyllelse, betyg och läraryrkets status. Dels då de inte 

definieras i promemorian från utbildningsdepartementet (2012/9:U2012/4904/S) men också för att 

förstelärarna kanske egentligen inte kan uttala sig om det. Dock vilar denna studie på en hermeneutisk 

grund vilket betyder att det är förstelärarnas egna uppfattningar som är relevanta. Alltså är det upp till 

dem att definiera och tolka begreppet utefter sin individuella förförståelse vilket också har skett. 

Eftersom det framgår av promemorian att elevers måluppfyllelse till viss del kan mätas i förbättrade 

studieresultat och läraryrkets status i ökad professionalisering hade det i framtiden varit intressant att 

undersöka om dessa faktorer har påverkats över tid av reformen och hur de förhåller sig till varandra. 

De viktigaste resultaten som kan dras av denna undersökning handlar om att förstelärares 

uppfattningar om sitt uppdrag till stor del motsvarar de uppdrag som formulerats i styrdokumenten. 

Dessa uppdrag handlar främst om skolutveckling och kollegial handledning. Ett fåtal förstelärare 

upplever eller har upplevt sitt uppdrag som otydligt. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

 
Hej! 

Mitt namn är Johanna Mufic och jag läser en kandidatkurs i pedagogik vid Umeå universitet. För 

närvarande genomför jag en undersökning på Er arbetsplats som handlar om förstelärare. Syftet med 

denna studie är att intervjua förstalärare om deras uppfattning om sitt uppdrag. 

 

 
Du tillfrågas härmed om att delta i denna studie. Deltagande är frivilligt och du kan när som helst 

under studiens gång välja att avbryta. Informationen kommer att samlas in vid personliga intervjuer 

som tar cirka 45 minuter i anspråk. Vid intervjutillfället kommer jag att spela in samtalet. Denna 

undersökning utförs enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och innebär att allt som sägs 

under intervjun är konfidentiellt. Materialet kommer endast att avlyssnas av mig och sedan raderas 

efter att undersökningen är avslutad. Vidare kommer inga svar att kunna härledas till berörda 

deltagande. Själva studien kommer att finnas tillgänglig efter juni 2015. 

 

 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig via e-post eller telefon! 
 

 
Vänliga hälsningar, Johanna 

Mufic 

 

Student Umeå universitet Pedagogiska 

institutionen 

 

Epost: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx Tel: 

xxx-xxx xx xx 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Innan intervjun 

 
Här presenteras studiens författare samt studiens syfte. Vidare förklaras också att studien kommer finnas 

tillgänglig för allmän läsning efter publicering. 

Här förtydligas även att denna studie följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, något som 

innebär att allt som sägs under intervjun stannar hos författaren till studien. Det innebär också att 

författaren ser till att resultaten inte går att koppla till enskild person. Personer som deltar i 

undersöknigen har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång. 

 

 
Inledning 

 
Hej och välkommen! 

Jag vill först och främst tacka dig så mycket för att du har valt att delta i undersökningen och för att jag 

har fått möjlighet att träffa dig. Denna intervju kommer att vara till stor hjälp för min undersökning. 

Jag kommer att läsa upp en fråga i taget och är det något du inte vill svara på så är det helt okej, det är 

bara att säga till. 

 

 
Inledande frågor 

 Hur länge har du arbetat som förstelärare? 
 

 Hur ser anställningsvillkoren ut? 
 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 
 

 Var har du arbetat? 
 

 Vad har du för lärarexamen? 
 

 När erhöll du den? 
 
 

Frågor om innehållet i uppdraget som förstelärare 
 

 Kan du berätta om innehållet i ditt uppdrag som förstelärare angående: 
 

- ditt/dina ämnen? 

- undervisning? 

- kollegialt arbete? 

- specialpedagogiskt arbete? 

- utvecklingsarbete? 

- förutsättningar? (exempelvis tid, läromedel, antal elever, annat) 

- annat? 
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Frågor om genomförandet av uppdraget 
 

 Kan du berätta om genomförandet av ditt uppdrag som förstelärare angående: 
 

- ditt/dina ämnen? 

- undervisning? 

- kollegialt arbete? 

- specialpedagogiskt arbete? 

- utvecklingsarbete? 

- förutsättningar? (exempelvis tid, läromedel, antal elever, annat) 

- annat? 
 

Frågor med koppling till styrdokumenten 

 
 Upplever du att din status som lärare har påverkats av att du har blivit förstelärare? 

 

 Upplever du att elevers måluppfyllelse har påverkats av att du har blivit förstelärare? 
 

- och i så fall på vilket sätt? 

 
Avslutning 

Stort tack för din medverkan! 


