
 

 

 

 

 

 

Förstelärare i utanförskapsområden 

ska gynna varje elevs lärande 
 

Förstelärares och rektorers erfarenheter  

Lead teachers in deprived urban areas must improve the students attain-
ment 
 
Experience of lead teachers and principals 

Terhi Sörensen 

 

 

 

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Magisterprogram i utbildningsledning och skolutveckling, Självständigt arbete 

Avancerad nivå, 15 hp 

Handledare: Annelie Andersen 

Examinator: Héctor Pérez Prieto 

Datum: 2017-05-25 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 – Terhi Sörensen – (f. 1969) 

Förstelärare i utanförskapsområden ska gynna varje elevs lärande. 

[Lead teachers in deprived urban areas must improve students attainment] 

Ett självständigt arbete inom ramen för Magisterprogrammet utbildningsledning och skolut-

veckling vid Karlstads universitet. 



Förstelärare i utanförskapsområden ska gynna varje elevs lärande Terhi Sörensen 

 

II 

 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate lead teachers and principals percept-

ion of lead teachers assignments in deprived urban areas. I would also like to 

see if the perception is that students attainment and results in these schools 

have increased due to the  appointment of additional lead teachers. Since the 

number of lead teachers are higher in  deprived urban areas I wonder if lead 

teachers assignments leads to school development in the organization so that 

each students attainment benefits. 

The survey is conducted in deprived urban areas in one Swedish municiplaity, 

specifically in two deprived subarbs. Every active lead teacher and principal 

will get the opportunity to answer the questionnaire. 

The conclusion of the survey is that lead teachers and principals in deprived 

urban areas have a relatively coherent view of lead teachers assignments. Their 

perception is that the students attainment and results somewhat positively 

benefits from the appointment of additional lead teachers in these regions. 

Time, structure, clear role and responsibilities as well as dedication creates 

bigger opportunities for school development. Peer learning is the form of 

school development that has recieved the best results. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka förstelärares och rektorers erfarenheter av 

försteläraruppdraget i utanförskapsområden. Jag vill också se om resultaten 

och lärandet ökat i dessa skolor genom tillsättningen av extra många förstelä-

rare.  Eftersom antalet förstelärare är högre i utanförskapsområden undrar jag 

om försteläraruppdragen leder till skolutveckling i organisationen så att varje 

elevs lärande gynnas.  

Enkätundersökningen  genomförs i en svensk kommun i två förorter. Alla 

verksamma förstelärare och rektorer får chansen att svara på enkäten. 

Resultatet visar att förstelärare och rektorer i utanförskapsområden har en re-

lativt samstämmig syn av försteläraruppdraget. Förstelärares och rektorers 

upplevelse är att resultatet och  lärandet för eleverna gynnats ganska positivt 

av tillsättningen av extra många förstelärare i dessa områden. Tid, struktur, 

tydlig roll-  och ansvarsfördelning samt engagemang skapar större möjligheter 

för skolutveckling i organisationen. Kollegialt lärande är den form av skolut-

veckling som gett bäst resultat. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: förstelärare, utanförskapsområden, lärande, skolutveckling, kolle-

gialt lärande  
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Förord 

Sen några år tillbaka har vi extra många förstelärare på våra skolor i de två 

utanförskapsområdena och min nyfikenhet gör att jag vill veta mer om de er-

farenheter som förstelärare och rektorer har gällande karriärreformens fyra 

första år. Jag är oerhört tacksam att så många förstelärare och rektorer hörsam-

made min önskan om att delta i undersökningen. Jag vill rikta ett stort tack till 

alla er som tog av er dyrbara tid och delade med er av er unika kunskap. 

Om inte kommunen/arbetsgivaren varit så generös och behjälplig med inform-

ation, studietid, litteratur och ”Vetenskaplig ledning” så hade det varit mycket 

tuffare att genomföra dessa magisterstudier. Ingela Hyddmark, du är en pärla. 

Jag vill även tacka dem som deltog vid träffen ”Vetenskaplig ledning” i maj 

strax innan jag skulle framföra mitt arbete i Karlstad, tack för er feedback. 

Min studiegrupp vid Karlstad universitet, vilken tur att ni finns, vem hade an-

nars hjälp mig att hitta rätt bland alla statistiska analyser, enkäter, rapporter, 

teorier, vetenskapsteorier, SPSS och S&R? Tack Annelie Andersen för din 

handledning. 

Mina vänner som läst och kommit med värdefulla synpunkter under resans 

gång. Vad gjorde jag utan er? Tack underbara ni. 

Ett extra stort tack riktar jag till min familj. Ni har stöttat mig genom hela pro-

cessen och framför allt när jag velat kasta ut datorn genom fönstret för att stat-

istiska analyser i SPSS känts oöverstigligt, så svårt. Min fantastiska familj, Ni 

finns alltid där för mig när jag genomför mina olika ”projekt” och det är jag 

evigt tacksam för.  

 

 

Kista 2017-05-25 

Terhi Sörensen  
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1 INLEDNING  

Förstelärarna har nu funnits i några år i den svenska skolan, lärare som genom 

sin huvudman fått möjligheten att ta karriärsteget och bli förstelärare. De sär-

skilt yrkesskickliga lärarna som vill säkra en god undervisning och arbeta för 

att elevernas studieresultat höjs. 

I Sverige infördes karriärsteg för lärare 2013 och Utbildningsdepartementets 

promemoria, U2012/4904/S tydliggör att syftet är att premiera särskilt yrkes-

skickliga lärare samt att lärare ska kunna fortsätta arbeta som lärare, i klass-

rummet. 

Genom karriärsteg är det möjligt att premiera de bästa lärarna, dvs. 

de lärare som uppvisar särskild yrkesskicklighet i det dagliga arbetet 

med eleverna. Syftet med ett mer praktiknära karriärsteg är att 

läraryrket ska bli attraktivt så att eleverna ska få en förbättrad un-

dervisning och därmed ökade förutsättningar att nå de nationella 

målen och goda resultat (U20112/4904/S, s. 26). 

 

Inom karriärsteget finns två olika karriärtjänster, förstelärare  och lektor. 

Denna studies fokus är förstelärare.    

Regeringen beslutade om statsbidrag för att det skulle vara möjligt för skolhu-

vudmän att inrätta karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare (SFS 2013:70). 

Enligt deras definition är en förstelärare en legitimerad lärare som genom 

dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervis-

ning, inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. De har 

visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt 

intresse för att utveckla undervisningen. Även i övrigt bedöms de av huvud-

mannen som särskilt kvalificerade för undervisning och uppgifter som hör till 

undervisningen. 

2014 införde regeringen extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättade kar-

riärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden 

(SFS 2014:145). Syftet med statsbidraget är att utöka antalet förstelärare som 

arbetar i skolor i områden med stora behov, och därmed kunna rekrytera de 

skickligaste lärarna till dessa utanförskapsområden. Regeringen menar att ele-

verna i utanförskapsområden oftare har sämre förutsättningar och större behov 

på  grund av socioekonomiska skillnader. Begreppet utanförskapsområde, som 

Folkpartiet (Idag Liberalerna) använde det 2004 täcker bostadsområden med 
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dels låg förvärvsfrekvens, dels dåliga skolresultat och/eller lågt valdeltagande 

(Sanandaji, 2014). 

I den undersökta kommunen har skolhuvudmannen fått extra statsbidrag för att 

utöka antalet förstelärare för åtta skolor i två utanförskapsområdena. I de åtta 

skolorna finns idag 92 tillsvidareanställda förstelärare. 

I Sverige har man under flera år debatterat de sjunkande studieresultaten hos 

eleverna (Skolverket, 2013) och funderat över hur skolorna ska förbättra sina 

resultat. PISA-undersökningen (Programme for International Student Assess-

ment) har visat på att skolresultaten har förbättrats sedan 2012, men att klyf-

torna mellan skolor ökat.  

Jag arbetar i ett av dessa utanförskapsområden och vet hur viktigt det är att all 

personal arbetar för en undervisning som gynnar varje elevs lärande och sam-

tidigt lyfter skolans resultat. Yrkesskickliga och engagerade lärare som vill ar-

beta med eleverna i klassrummet samt driva skolutveckling måste uppmuntras 

att stanna kvar på skolan. Flera forskare lyfter fram läraren som en av de vik-

tigaste faktorerna för elevernas studieresultat (Barber & Mourshed, 2007; Hat-

tie, 2009), och skolor måste genom karriärmöjligheter kunna behålla sina kom-

petenta lärare, i klassrummet så att eleverna blir undervisade av just dem (Hat-

tie, 2009). Enligt min erfarenhet är läraren oerhört betydelsefull för elevens 

lärandeprocess, men jag anser även att rektor bör ha ett elevnära skolledarskap 

för att skolan ska nå högre resultat (Robinson, 2011).  Att arbeta med elevnära 

skolledarskap innebär att fokusera på undervisningens kvalitet och elevernas 

lärande och  studieresultat. I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) 

står att med lärande menas att individen stimuleras att inhämta och utveckla 

kunskaper och värden för att främja utvecklingen samt för att kunna leva och 

verka i samhället.  

Skolhuvudmannen ansvarar för rekrytering och tillsättning av karriärtjänster 

(Skollag, 2010:800), uppgiften faller oftast på rektorer som tillsätter förstelä-

rarna och ansvarar för det uppdrag förstelärarna tilldelas. För att utveckla för-

steläraruppdragen bäst bör dialog mellan rektor och förstelärare finnas om 

både roll- och ansvarsfördelning. Även om rektor definierar försteläraruppdra-

get utifrån skolans behov och förutsättningar, så är det den enskilde förstelära-

ren som genomför uppdraget. Det är en process att gå från lärare till ledare, i 

sin egen organisation, menar författarna Lieberman & Friedrich (2010). De 

menar att rollen  måste vara tydlig. Det är nödvändigt att det finns en organi-

sation på skolan som underlättar undervisningen och skolutvecklingsarbetet. 

Enligt Scherp (2013), svensk skolutvecklingsforskare bör skolan se över sin 

helhetsidé, sin arbetsorganisation samt sin utvecklingsorganisation för att hitta 

ett lärandeperspektiv på skolutveckling. 
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När flera personers individuella kompetens samverkar i utförandet av en orga-

nisations arbete kallar Sandberg & Targama (1998) det kollektiv kompetens, 

det är precis den kompetensen  skolan behöver komma åt. När många förstelä-

rare finns på en skola kan man få ut ännu mer av de särskilt yrkesskickliga 

lärarna om de som Alvunger (2015) skriver, får tillfälle att dela sin kompetens 

med varandra och sin skolledning. 

Den extra tilldelningen av statsbidrag i dessa utanförskapsområden ska locka 

de skickligaste lärarna att söka sig dit. Det finns krav som säger att alla de 

tjänsterna ska utlysas externt, att ett öppet ansökningsförfarande ska råda (SFS 

2014:145). Min erfarenhet visar att det har varit svårt att externt rekrytera 

skickliga förstelärare till skolor i utanförskapsområden. Den här extra sats-

ningen har inte fungerat till  fullo utifrån det som regeringen eftersträvade.  

Redan 2009 fattade utbildningsnämnden i den undersökta kommunen beslut 

om att utveckla karriärvägar för lärare. Dokumenterad undervisningsskicklig-

het och kvalificerade utvecklingsuppdrag skulle ge möjlighet till detta. Karriär-

reformen välkomnades 2013, när den infördes. Sedan reformens början har 

skolans huvudman sökt och tilldelats fullt statsbidrag såväl för ordinarie ramen 

samt den extra öronmärkta ramen till utanförskapsområden, detta kan utläsas i 

Slutrapport för projektet -”Karriärvägar för lärare” dnr 13-201/635. I samma 

slutrapport beskriver skolans huvudman att tillsättningen av förstelärarna är en 

öppen process där rektor haft stort inflytande över inriktning och tillsättning 

av förstelärarna. De beskriver också att det utifrån skolornas systematiska kva-

litetsarbete har framkommit vilka behov som varje enskild skola har och där-

efter har skolornas förstelärartjänster tillsats. I slutrapporten står också att en 

utmaning som skolorna i dessa områden har, är att rekrytera karriärlärare som 

uppfyller kvalifikationskraven. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka förstelärares och rektorers erfarenheter av 

försteläraruppdraget i utanförskapsområden. Jag vill också se om resultaten 

och lärandet ökat i dessa skolor genom tillsättningen av extra många förstelä-

rare.  Eftersom antalet förstelärare är högt i utanförskapsområdena undrar jag 

om försteläraruppdragen leder till skolutveckling i organisationen så att varje 

elevs lärande gynnas.  
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1.2 Hypoteser 

1. Förstelärare och rektorer i utanförskapsområden har samstämmig syn 

på försteläraruppdraget. 

2. Förstelärare och rektorer anser att resultaten och lärandet ökat i dessa 

skolor genom tillsättningen av extra många förstelärare. 

3. Förstelärares uppdrag leder till skolutveckling i organisationen. 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen riktas till alla verksamma förstelärare och rektorer i åtta sko-

lor i utanförskapsområdena i den  undersökta kommunen, där jag är verksam. 

En totalundersökning genomförs, då enkäten skickas ut till alla verksamma 

förstelärare och rektorer i de två områdena. Studien fokuseras till förstelärar-

uppdraget utifrån förstelärares och rektorers perspektiv och  därmed undantas 

alla andra lärar-  och yrkeskategorier.   

Orsaken till att fokus ligger på förstelärare beror på att det inte finns några 

lektorer i de skolor där studien genomförs. Endast de kommunala skolorna som 

finns i de två utanförskapsområdena ingår i studien. Skolorna representerar 

grundskolans årskurs F-9, med visst överslag på elever i årskurs F-6 då de åld-

rarna är överrepresenterade i områdena. Då undersökningen görs i utanför-

skapsområden, är det inte möjligt att gymnasieskolan kan ingå eftersom de inte 

omfattas av SFS 2014:145. Skolhuvudmannens perspektiv är inte fokus för 

undersökningen.  
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2 FORSKNING & LITTERATURGENOMGÅNG 

Det är svårt att hitta forskning om förstelärare då karriärreformen endast varit 

i gång de senaste fyra åren. Särskilt svårt är det att hitta forskning om förstelä-

rare i utanförskapsområden där skolhuvudmannen tillsatt extra många förste-

lärare.  

De som genomför och organiserar försteläraruppdraget ska förhålla sig till de 

lagar, förordningar och krav som skolhuvudmannen ställer. För vidare förstå-

else  ges här en kort inblick i dessa även om det inte är teori. Här beskrivs även 

det krav som huvudmannen har för att få söka det extra statsbidraget samt vad 

begreppet utanförskapsområden står för i denna studie. Begreppet utanför-

skapsområden kan lätt uppfattas negativt om det kopplas till arbetslöshet, seg-

regation och klass, menar Sanandaji (2014). Studien har även ett kort inslag av 

nationella och internationella utvecklingssteg för lärare, då karriärreformen in-

fluerats av dessa. Litteraturgenomgången avslutas med att presentera vad 

forskning säger om skolutveckling, elevnära skolledarskap samt resultat och 

lärande. 

Denna studies urval bygger på material som består av artiklar, rapporter, av-

handlingar och böcker som har sökts i Google Scholar, bibliotekets gemen-

samma katalog Libris, DIVA-arkivet samt ERIC. De sökord som använts är 

förstelärare, teachers leadership, utanförskapsområden, skolutveckling, kar-

riärtjänst och lärande. Då det engelska begreppet för lärares karriärtjänster be-

nämns olika i andra länder är det svårt att veta vilket engelskt begrepp som 

sökningen ska göras på, valet blir lead teacher utifrån Skolverkets definition 

(mailkontakt Skolverkets upplysningstjänst 2017-05-02). 

2.1 Vad säger styrdokumenten om karriärtjänster? 

2.1.1 Utbildningsdepartementets promemoria 

Utbildningsdepartementet utarbetade promemorian U2012/4904/S och det är 

den som ligger till grund för karriärstegsreformen. I sammanfattningen står: 

En av de viktigaste faktorerna för elevernas studieresultat i skolan är 

lärarna. För att säkra en hög kvalitet på lärarna måste läraryrket göras 

mer attraktivt, så att eleverna får en förbättrad undervisning och 

därmed ökade förutsättningar att nå de nationella målen och goda 

resultat. Lärares kompetens och potential måste på ett bättre sätt än 

idag tas till vara och uppmuntras (U2012/4904/S).  
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Syftet var att det skulle skapas goda förutsättningar för de särskilt yrkesskick-

liga lärarna så att de vill stanna kvar i yrket och arbeta med undervisning i 

klassrummet. Till följd av detta gjordes ändringar i skollagen. 

2.1.2 Skollagen 

I skollagen 2 kap 22 § står att arbetsgivaren ska sträva efter att inrätta karriär-

tjänster för särskilt yrkesskickliga lärare. Där kan man också läsa om att staten 

har avsatt medel för detta syfte (SFS 2010:800).  

I  skollagen står också skrivet att undervisningen ska vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet samt att en likvärdig utbildning ska bedrivas 

för alla elever i Sverige. Där poängteras även läroplanens roll för allas lika rätt 

till undervisning, rektors pedagogiska ledarskap och huvudmannens ansvar för 

att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen (SFS 

2010:800). 

2.2 Extra statsbidrag  

Extra statsbidrag har öronmärkts till utanförskapsområdena då tanken är att 

stärka skolor med störst utmaningar genom att locka de särskilt yrkesskickliga 

lärarna till skolor i dessa områden. Villkoren för att utses till förstelärare i ett 

utanförskapsområde är desamma som för alla karriärtjänster (SFS 2013:70). 

Det som skiljer för att utse förstelärare inom ramen för det extra stadsbidraget 

måste tillsättandet göras genom ett öppet ansökningsförfarande (SFS 

2014:145). Skolhuvudmannen behöver ansöka om hela sin tilldelade ordinarie 

ram för karriärtjänster, och även ansöka om hela sin tilldelade ram för extra 

statsbidrag för utanförskapsområden. Skolhuvudmannen ska även ha inrättat 

minst samma antal förstelärare i de utvalda skolorna som antalet elever på 

dessa skolor i förhållande till huvudmannens totala antal elever i grundskolor 

och förskoleklasser (SFS 2014:145). För dessa två utanförskapsområden inne-

bär detta att rektorerna kan tillsätta ytterligare 48 extra förstelärare utifrån ra-

men utanförskapsområden, totalt finns nu 92 förstelärare i dessa två områden. 

Det extra statsbidraget kan endast nyttjas av skolor som har grundskola och 

förskoleklass. 

2.3 Utanförskapsområden 

Redan 1994 skapade regeringen i samarbete med kommunerna en rikstäckande 

områdesindelning där man med SAMS-koder definierade stadsdelar som utan-

förskapsområden (SCB 2013-05-21 Small Areas for Market Statistics – SAMS 

i Statskontoret, 2015). 
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Mellan åren 2004-2008 gav Folkpartiet (Idag Liberalerna) ut en rapportserie 

Utanförskapets karta som visar på en negativ utveckling av bostadsområden 

som klassas som utanförskapsområden. Kriterierna för att definieras som utan-

förskapsområde var att färre  än 52 % av de boende i arbetsför ålder förvärvs-

arbetade samt att den andel skolelever som gått ut grundskolan med fullstän-

diga betyg låg under 70 % och/eller att andelen röstande i senaste kommunal-

valet låg under 70 % (Sanandaji, 2014; Statskontoret, 2015).  

Politiker har en utmaning i att bryta den negativa utveckling som sker. Den 

största utmaningen är att höja skolresultaten i dessa skolor.  

2.3.1 Lockar extra lön? 

Statskontorets Uppföljning av karriärstegsreformen för lärare. Delrapport 1 

(2015:12) visar på att det är svårt att rekrytera lärare till karriärtjänster i utan-

förskapsområden, även om man vet att de särskilt yrkesskickliga lärarna be-

hövs där utmaningarna finns. Statskontorets uppföljning visar också att det tro-

ligen inte är en hög lön som styr yrkesskickliga lärare till dessa områden (s.61), 

utan att det rent generellt är svårt att rekrytera lärare till utanförskapsområden. 

2.4 Historik i skolsverige 

Historiskt har det i Sverige funnits lärartjänster som benämnts lektor och hu-

vudlärare. Lektorer har funnits under hela 1900-talet och de skulle ta ett särskilt 

ansvar för det vetenskapliga perspektivet i undervisningen. Huvudlärare fanns 

enligt 1962 års skolstadga (1962:439) i de äldre årskurserna i grundskolan. De-

ras uppgift var att undervisa och bistå övriga lärare med råd och upplysningar 

samt representera olika ämnesinstitutioner.  

Enligt 1971 års skolförordning fanns det speciella uppgifter kopplade till olika 

tjänster som lärarna efter ett beslut från Skolöverstyrelsen var skyldiga att ge-

nomföra. Det kunde handla om att handleda mindre erfarna kollegor, leda pe-

dagogisk planering i ett eller flera ämnen eller främja lärares fortbildning (SOU 

2008:52 i U2012/4904/S). 

2.5 Utvecklingssteg för lärare i andra länder 

I rapporten Teachers Matter (2005) från OECD står att det finns möjlighet för 

lärare att göra karriär och ta sig an nya ansvarsområden. Tidigare var möjlig-

heterna för lärare att göra karriär relativt begränsad. I rapporten står att karriär-

steg för lärare ofta tidigare innebar någon form av rektorstjänst som i sin tur 

innebär att läraren lämnar klassrummet och undervisningen. Enligt rapporten 
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har flera länder tagit initiativ till  att skapa karriärvägar och utvecklingsmöjlig-

heter för lärare genom att koppla specifika uppgifter som är utöver undervis-

ning. Detta sägs, enligt OECDs rapport vara ett sätt att erkänna lärares skick-

lighet och kompetens inom  den egna professionen. 

I promemorian från Utbildningsdepartementet (U2012/4904/S) nämns olika 

internationella exempel på utvecklingssteg för lärare bland annat från England, 

Nya Zeeland, Skottland, Australien och Polen (s.18-21). I de länderna finns det 

nationellt framtagna kriterier för högre karriärsteg. Dels finns det mer formella 

kriterier som exempelvis år i yrket, sen finns det andra kriterier som handlar 

om lärares yrkesskicklighet i det dagliga arbetet. Det är vanligt att dokumen-

terade uppgifter krävs för att kunna visa på sin skicklighet. I regel är det sko-

lorna lokalt som beslutar om uppdragets utformning och lärarens arbetsuppgif-

ter där ofta särskilda uppgifter utöver undervisning ingår.  

2.6 Skolutveckling 

Skolans inre organisation och struktur är av stor vikt för karriärlärarnas möj-

ligheter att utföra sitt uppdrag och för att få tillgång till mötesarenor med kol-

legor och  skolledning. Skolutveckling har många ansikten (Berg & Scherp, 

2003) och varje skola måste utifrån sina egna behov skapa en organisation som 

gynnar varje elevs lärande. Hans-Åke Scherp, forskare inom skolutvecklings-

perspektivet menar att de tydligaste förbättringarna av elevresultaten sker på 

de skolor där lärarna vågar beforska och lära av sina  egna erfarenheter och 

vardagsproblem. Även Hattie har funnit belägg för detta i sina metastudier 

(2009). Varje skola bör, enligt Scherp (2013) utifrån sina egna unika förutsätt-

ningar hitta sin väg till förbättringar. För detta krävs en organisation där det 

finns utrymme för samtal för att sprida  kollektiv kompetens (Sandberg & Tar-

gama, 1998). Scherp (2013) menar att lärande handlar främst om att fördjupa 

sin förståelse av kopplingen mellan  arbetssätt och  kvaliteten i elevernas kun-

skapsbildning. Alvunger (2015) diskuterar i sin artikel ”Towards new forms of 

educational leadership? The local implementation of förstelärare in Sweden” 

hur svårt det kan vara att hitta tiden till att arbeta med kollegialt lärande med 

sina kollegor. Förstelärarna har ett stort intresse att förändra och förbättra den 

pedagogiska utvecklingen på skolorna, menar Alvunger. Han lyfter också i sin 

artikel att rektor inte alltid har samma verksamhetskännedom som förstelärare, 

det kan leda till svårigheter när skolutvecklingsarbete med kollegiet ska ge-

nomföras. 

Scherp (2013) skriver att det ska finnas ett underifrånperspektiv och att det är 

personalen i skolan som ska vara de centrala personerna i arbetet att förbättra 
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skolan. En helhetsidé måste utarbetas samt arbets- och utvecklingsorganisat-

ion. För att få en hög kvalitet på undervisningen och förbättra förutsättningarna 

för skolutvecklingsarbetet krävs goda organisatoriska förutsättningar, med det 

menar Scherp en välfungerande arbetsorganisation och en välfungerande ut-

vecklingsorganisation.  

2.7 Elevnära skolledarskap 

Robinson (2011) är noga med att påpeka att framgångsrika skolor utmärks av 

ett ledarskap som skapar sammanhang i skolan genom att följa både elevers 

och lärares utveckling. Timperley (2013) lyfter att lärare själv måste lära för 

att på bästa sätt förbättra elevernas lärande. Skolledare ska ha eleven i centrum 

för att resultaten ska kunna påverkas. Robinson (2011) menar att det är viktigt 

att odla förväntningarna och färdigheterna att leda pedagogiskt arbete för att 

utveckla läraryrket som profession. Artikeln ”Allocating more experienced te-

achers to leadership positions in schools: A Double-Edged sword? skriven av 

Camburn (2009) visar på komplexiteten när rektor tillsätter de yrkesskickliga 

lärarna att leda exempelvis kollegor i olika utvecklingsprojekt, samtidigt som 

dessa lärare då försvinner från klassrummet och eleverna.  

Alvunger (2015) skriver i sin artikel att förstelärare har svårt att hitta sin roll 

gentemot skolledarna, då de inte vet vilket mandat de har på skolorna. I hans 

artikel kan också utläsas att förstelärarna ser positivt på sin roll, då de nu kan 

fokusera på att förändra och förbättra den pedagogiska utvecklingen på sko-

lorna. Samtidigt måste förstelärare få tid att komma in i sin nya roll, för att 

verka som ledare i sin gamla organisation är inte alltid lätt, menar Lieberman 

& Friedrich (2010).  Skolledningen har en viktig roll i att skapa en miljö som 

främjar ansvar för hela skolan. Det behövs fler pedagogiska ledare på olika 

nivåer (Robinson, 2011) och här har förstelärarna en roll att fylla. En fram-

gångsfaktor för skolan är att de har en gemensam målsättning som genomsyrar 

hela skolan, alla ska veta vart vi är på väg, menar Robinson (2013).  

2.8 Resultat och lärande 

Skolledare vill göra skillnad för sina elever och elevnära skolledarskap fokus-

eras på undervisningens kvalitet och elevernas lärande och resultat, menar Ro-

binson (2013). Klassrumsfaktorerna har direkt påverkan på elevresultaten och 

läraren i klassrummet är den enskilt viktigaste faktorn för att elevernas resultat 

ska höjas. Hattie (2009) visar i sin studie att de största resultatförbättringarna i 

elevernas lärande uppträder på skolor där lärare beforskar sin egen undervis-

ning. Den kollektiva kompetensen på en skola bygger på lärarnas interaktion i 
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vardagen, menar Timperley (2013). Lärarna behöver vara en del av det kolle-

giala lärandet på sin skola, så att resultaten ökar. De lärare som hela tiden vill 

lära sig mer om hur de fungerar som lärare är också de bästa lärarna, menar 

Hattie (2009). Enligt Hattie (2009) måste lärare våga se hela elevens utveckl-

ing för att nå framgång. Den enskilda läraren  har en avgörande betydelse för 

elevernas prestationer bland annat genom att läraren visar ledarskap, är pass-

ionerad i sitt ämne och visar engagemang i sin undervisning (Barber & Mours-

hed, 2007; Hattie, 2009). Läraren  skapar bra relationer till eleverna och har 

höga förväntningar. Läraren ser varje enskild elev och hjälper eleverna att an-

vända varierande strategier och processer i sitt lärande (Hattie, 2009).  

2.9 Sammanfattning av forskningsöversikt 

Forskningsöversikten består av artiklar, böcker, rapporter och avhandlingar 

som handlar om lärarens betydelse för sina elever, lärare som ska leda sina 

kollegor, skolutveckling, elevnära skolledarskap, resultat och lärande. I arbetet 

sammanbinds detta med syftet om förstelärares och rektorers erfarenheter av 

förstelärare i utanförskapsområden, om de har samstämmig syn på förstelärar-

uppdraget. Om de anser att resultaten och lärandet ökar då man tillsatt extra 

många förstelärare i dessa områden samt om försteläraruppdragen leder till 

skolutveckling i organisationen så att varje elevs lärande gynnas. Som jag tidi-

gare påtalat finns det ännu inte så mycket forskning om förstelärare i utanför-

skapsområden och  jag hoppas kunna visa på den erfarenhet som förstelärare 

och rektorer hittills har av förstelärare i utanförskapsområden. Jag har en för-

hoppning att denna studie kan bidra till diskussion om försteläraruppdraget och 

förbättringar så att högre resultat och lärande skapas för varje enskild elev samt 

att skolorna satsar på rätt form av skolutveckling. 
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

3.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Att välja teori i förhållande till problemformuleringen handlar om att be-

stämma sig för vilken eller vilka teorier som ger de mest relevanta svaren på 

frågeställningarna/hypotesen (Eliasson, 2013). I denna studie handlar det om 

att undersöka teori och empiri som kan svara på de hypoteser som ställs. 

Förstelärare i utanförskapsområden finns det väldigt lite forskningsmaterial 

om, eftersom karriärreformen varit i gång så  kort tid.  

Denna studie utgår från skolutvecklingsteori så som Scherp (2013) beskriver 

det. Enligt Scherp (2013) kan skolutveckling ses ur olika perspektiv och åsik-

terna går isär vilket som ger de önskade effekterna, det bästa resultatet. Då 

studien kommer att visa förstelärares och rektorers erfarenheter av förstelärare 

i utanförskapsområden vill jag undersöka detta ur ett skolutvecklingsperspek-

tiv där lärande och resultat har stor betydelse för framgång. 

Scherp menar att det finns två olika grundidéer för styrning, ledning och för-

ändringsarbete. Den ena är New Public Management, NPM  som har importe-

rats från näringslivet till den offentliga verksamheten. Flera kommuner i Sve-

rige använder sig av denna modell. Enligt den modellen så utvecklas verksam-

heten genom mål, planer och utvärderingar samt genom att olika enheter kon-

kurrerar med varandra. Grosin (2003) ställer sig som en forskare i mängden av 

andra att förespråka forskning om framgångsrika skolor. Även Robinson 

(2011) ansluter sig till den teorin, skoleffektivitetsforskningen. 

Den andra grundidén betonar det gemensamma lärandet som utgångspunkt. Ett 

lärande organisationsperspektiv där samarbete betonas som utvecklingskraft. 

Här återfinns forskare som Scherp, som menar att skolutvecklings- och skol-

förbättringsforskningen främst är intresserad av att förstå hur skolan kan bli 

bättre oavsett hur bra skolan redan är. Scherp menar att skolorganisationen 

måste ha en lärandebaserad skolutveckling. I en lärande organisation har lärare 

goda förutsättningar att mötas och diskutera gemensamma erfarenheter, miss-

tag och framgångar. Scherp stödjer sin forskning på forskare som Hattie och  

Timperley och menar att de skolor som lyckas bäst har lärare som beforskar 

sig själva.  

Hatties (2009) studie beskriver lärande  som en process som innefattar passion, 

tålamod och uppmärksamhet på detaljer från både lärare och elever. Enligt 

Scherp (2013) handlar lärande främst om att fördjupa sin förståelse av kopp-
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lingen mellan arbetssätt och kvaliteten i elevernas kunskapsbildning. I läropla-

nen för grundskolan (Skolverket, 2011) kan utläsas att via lärande stimuleras 

individen att inhämta och utveckla kunskaper och värden för att främja ut-

veckling samt för att kunna leva och verka i samhället. De olika sätten att se 

på lärande faller väl samman. 

Enligt Andersson (2014) handlar de vetenskapliga frågorna om hur vi ser på 

människan och samhället, på oss själva som forskare, och vilken värld vi vill 

leva i. Man  kan skildra världen på två helt olika sätt, antingen utifrån ett  po-

sitivistiskt eller också ett hermeneutiskt synsätt. Förenklat kan man säga att 

positivisten,  söker förklaringar och hermeneutiken försöker förstå. I studien 

används en hybridform av positivism och hermeneutik.  
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4 METOD 

Här presenteras metodval utifrån syftet med studien som är att undersöka 

förstelärares och rektorers erfarenheter av försteläraruppdraget i utanförskaps-

områden. Jag vill också se om resultaten och lärandet ökat i dessa skolor ge-

nom tillsättningen av extra många förstelärare. Eftersom antalet förstelärare är 

högt i utanförskapsområdena undrar jag om försteläraruppdragen leder till sko-

lutveckling i organisationen så att varje elevs lärande gynnas.  

Undersökningen genomförs med hjälp av en enkät för att få ett brett underlag 

och för att kunna ställa fler frågor om olika delar och förhållanden (Eliasson, 

2013). Vissa resultat i undersökningen ger kvantitativa värden i form av siffror 

och medelvärden medan de öppna frågorna ger kvalitativa svar (Djurfeldt et 

al., 2010). I denna undersökning har data både kvantitativ och kvalitativa egen-

skaper. Enkäten skapas i Web Survey & Report via Karlstad universitet, och 

skickas ut via mail till förstelärare och rektorer i utanförskapsområdena som 

en publikenkät. Enkäten bearbetas i statistikprogrammet SPSS (Brace, Kemp, 

Snelgar, 2016) 

4.1 Urval 

Eftersom studien genomförs på hela populationen rektorer och förstelärare i 

två utanförskapsområden i en kommun görs ett totalurval. Ett totalurval inne-

bär att man undersöker samtliga enheter i populationen. Enligt Esaiasson et al., 

(2012) är totalurval en av de bästa formerna av urval när det gäller att genera-

lisera resultaten.  

4.2 Enkät  

4.2.1 Enkät som verktyg 

Det finns flera fördelar med att använda enkät som verktyg istället för struktu-

rerade intervjuer. Dels är det billigt och snabbt att administrera, menar Hart-

man (2004). Webbenkäten kan lättare anpassas efter respondenternas behov 

till exempel vad gäller tidpunkt för ifyllandet (Trost & Hultåker, 2016). Enkä-

ten medför heller inga intervjuareffekter som Esaiasson et al., (2012) skriver 

om.   

Det finns även nackdelar med en enkät. Respondenterna kan inte få hjälp om 

de inte riktigt förstår frågorna. Det är svårt att ställa för många frågor, vilket 
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kan leda till att inte all information tas med (internt bortfall) eller att respon-

denten upplever att frågorna är oviktiga. Det kan också leda till större bortfall 

(externt bortfall). Uppföljningsfrågor är uteslutna som både Hartman (2004) 

samt Trost & Hultåker (2016) skriver. Det som enkäter ofta saknar är att på 

djupet kunna gå in i en frågeställning (Trost & Hultåker, 2016; Eliasson, 2013). 

Då måste man använda sig av de kvalitativa metodernas möjligheter, menar 

Eliasson (2013). 

4.2.2 Enkätkonstruktion 

Ambitionen är att skapa en enkät där frågorna känns intressanta och väcker 

respondenternas nyfikenhet (Esaiasson et al., 2012), på så vis ges eventuellt 

mer engagerade svar. Hypoteserna i arbetet styr vilka frågor som enkäten ska 

innehålla. Enkätfrågorna (Bilaga 1) formuleras utifrån teori och litteraturge-

nomgång. Operationalisering sker utifrån de frågor som ska ställas till respon-

denterna för att ta reda på värdet på variablerna. Genom operationalisering 

skapas fyra kategorier: kompetens, organisation, resultat och lärande samt upp-

drag (Bilaga 2).  

Enkäten har ett begränsat antal frågor, och det kan leda till att en mindre mängd 

information fås ur materialet menar Trost & Hultåker (2016). Enligt Esaiasson 

et al., (2012) ska språket i enkäten vara tydligt, dels för att respondenterna ska 

förstå frågornas innehåll men också för att de ska uppfatta frågan på det sätt 

som är meningen. Enkäten bygger mest på slutna frågor med olika svarsalter-

nativ. Både Esaiasson et al., (2012) och Trost & Hultåker (2016) skriver att 

öppna frågor bör undvikas då det kan ta tid att sammanställa en del människors 

svar, då en del skriver långa, utförliga svar medan andra endast skriver stickord 

som det kan vara svårt att tolka innebörden av. Enligt författarna Trost & Hult-

åker (2016) är det positivt när enkäten avslutas med en öppen och kravlös fråga 

där respondenterna kan fylla i öppet svarsfält om det är någonting som de anser 

att de vill förtydliga eller om de vill ge synpunkter på enkäten. 

4.2.3 Förtydligande kring enkätfrågorna 

Frågorna i enkäten bygger på den teori som hypoteserna utgår från. Enkäten 

består till största del av slutna frågor där respondenterna ska ta ställning till i 

vilken grad ett påstående stämmer överens med deras praktik, eller  i vilken 

grad de upplever att ett påstående stämmer med deras uppfattning (Hartman, 

2004). Alternativen är från det mest positiva till det mest negativa. Det finns 

även möjlighet att svara ”vet ej” eller ”ingen åsikt”. Detta för att ingen ska 

känna sig tvingad att svara på något som de inte vet eller har någon åsikt om. 
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Enligt Esaiasson et al., (2012) kan ett vet-ej alternativ leda till att respondenter 

väljer det alternativet för att slippa svara på frågan. 

Den näst sista frågan lämnas öppen till respondenten att tänka fritt kring vida-

reutveckling av försteläraruppdraget.  

Bakgrundsvariabler i enkäten handlar om vilken befattning och huvudsakligt  

ansvarsområde respondenten har samt vilken skola respondenten arbetar i. 

Skoltillhörighet kodas i enkätsvaren eftersom skolornas namn inte ska anges, 

utan vara konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2002). Frågorna undersöker även 

antal förstelärare i skolorna, tidsnedsättning samt deras roll-  och ansvarsför-

delning (Skolverket, 2015). Enligt rapporten ”Vad gör förstelärare?” (Skolver-

ket, 2015) finns ett antal vanligt förekommande försteläraruppdrag som även 

räknas upp i denna undersökning. För att inte utesluta något får respondenten 

gärna specificera om det är något uppdrag enkäten inte tar med. För att resul-

tatet inte ska påverkas av mina val finns möjlighet att ange fler uppdrag. Enligt 

Skolverket (2015, s. 6) kan förstelärares uppdrag handla om kollegialt lärande, 

med det menar de  

En sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling 

där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och 

färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram till att lösa 

uppgifter, formella problem och kritiskt granska inte bara andras utan 

även sitt eget arbete.   

Då den extra satsningen på många förstelärare i utanförskapsområden ska ge-

nerera  fler yrkesskickliga lärare (SFS2014:145), högre resultat och lärande 

hos eleverna får respondenterna uppge hur de ser på detta.  

Både Alvunger (2015), Robinsson (2011) och Scherp (2013) menar att det har 

stor betydelse att rektor och förstelärare tillsammans skapar en organisation för 

elevernas lärande. Respondenterna funderar kring förstelärarnas betydelse för 

varje elevs lärande och om de upplever att organisationen på skolan har för-

ändrats till följd av karriärreformen. Då många förstelärare tillsats ute på sko-

lorna behövs utrymme för att deras uppdrag ska rymmas inom organisationen 

(Scherp, 2013; Alvunger, 2015). Frågan är om karriärstegsreformen bidragit 

till någon förändring vad gäller organisation och skolutveckling. Det finns flera 

olika alternativ på  skolutveckling och i enkäten nämns ett flertal, men för att 

inte utesluta något finns ett frisvarsalternativ som Trost & Hultåker (2016) fö-

reslår. 
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4.2.4 Pilotstudie 

Innan enkäten mailades ut till berörda respondenter genomfördes en pilotstu-

die, precis som Esaiasson et al., (2012) föreslår, så att felaktigheter och otyd-

lighet kan undvikas. Enligt Trost & Hultåker (2016) bör enkäten vara lagom 

lång, spegla rätt frågeställningar och leverera ett material som ger svar på syfte 

och hypoteser samt att den inte tar för lång tid att fylla i. Från piloterna får 

enkäten i det stora hela godkänt, men en del frågor var i behov av förtydligande 

ansåg piloterna. Exempelvis frågan om tidsnedsättning, där preciseras nu vil-

ken enhet respondenterna ska svara med. Detta för att svaren mellan respon-

denterna ska bli mer jämförbara. Piloterna ansåg att enkäten var lagom lång 

och att det inte tog speciellt lång tid att svara på frågorna. Piloterna respons 

handlade även om att frågorna var lättlästa, tydliga och väl genomarbetade. 

4.3 Genomförande 

Första steget blir att via mail kontakta grundskolecheferna för de två utanför-

skapsområdena för att väcka intresse för undersökningen så att de eventuellt 

kan uppmuntra sina rektorer och förstelärare att delta i undersökningen. De 

delges information om Magisterprogrammet i utbildningsledning och skolut-

veckling vid Karlstad universitet och syftet med studien. Efter det kontaktas 

rektorerna i de åtta utanförskapsområdesskolorna där undersökningen ska ge-

nomföras. Även denna kontakt tas via mail. Ambitionen är att så många som 

möjligt av de åtta rektorerna och de 92 förstelärarna ska svara på enkäten.  

Enligt Trost & Hultåker (2016) ska så långt det är möjligt missförstånd undvi-

kas som exempelvis att fel personer får enkäten skickad till sig. Kommu-

nen/skolhuvudmannen hjälper till  med information kring vem som är förste-

lärare, deras mailadresser samt vilken skola de arbetar i. Det finns en ambition 

att varje rektor får bekräfta namnen på sina förstelärare, men det steget förbises 

på grund av tidsbrist.  

Därefter skickas enkätlänken via mail till de 100 förstelärarna och rektorerna 

med missivbrev (Trost & Hultåker, 2016), som innehåller information om Ma-

gisterprogrammet i utbildningsledning och skolutveckling vid Karlstad univer-

sitet och syftet med studien samt information utifrån forskningsrådets etiska 

principer (Vetenskapsrådet, 2002), även mitt namn och kontaktuppgifter finns 

i missivbrevet (Bilaga 4). Redan i första mailet finns information om att en 

påminnelse kommer att skickas ut inom några dagar. Det är en balansgång att 

”bara ”skicka påminnelse, men inte övertala respondenter att svara (Trost & 

Hultåker, 2016). Eftersom det är en  publikenkät är det svårt att veta vem som 



Förstelärare i utanförskapsområden ska gynna varje elevs lärande Terhi Sörensen 

17 

 

svarat respektive inte svarat, därför skickas påminnelsen ut till alla responden-

ter dag fem efter att enkäten skickats ut vid första tillfället. I början av mailet 

riktas ett stort tack till dem som redan svarat och de som inte svarat får här 

ytterligare en chans att svara. Författarna Trost & Hultåker (2016) menar att 

det kan vara svårt att få tillräckligt många respondenter att svara på en webb-

enkät om det drar ut på tiden och det inte ”görs på en gång” samt att enkäten 

lätt ”försvinner” i mängden av e-post. Trost & Hultåker (2016) påpekar att 

svarsfrekvensen ofta blir lägre vid webbenkäter än med post-enkäter. Den sista 

påminnelsen mailas ut fem dagar innan enkäten stänger i Web Survey & Re-

port och det leder till att några fler respondenter svarar på enkäten. Då har en-

käten varit öppen för svar i två veckor. 

Självklart är det frivilligt att svara på enkäten och även detta informeras förste-

lärarna och rektorerna om. Ambitionen är att det maximalt ska ta 10 minuter 

att svara på enkäten. 

4.4 Statistisk dataanalys 

Webbenkäten upprättas i Web Survey & Report via Karlstad universitet och 

bearbetningen av enkätsvaren, själva analysarbetet, sker i SPSS utifrån Brace 

et al., (2016) tankar. Data redovisas i sifferform för att kunna utföra olika typer 

av statistiska beräkningar. För att lättare kunna bearbeta materialet föreslår 

Djurfeldt et al., (2010) att frågeställningarna redan från början kodas för att få 

ett mer överskådligt material att bearbeta. 

Det insamlade  datamaterialet analyseras för att se hur hypoteserna står sig. 

Analysen av data görs i olika steg. Först beskrivs det insamlade data så att 

vidare analyser kan göras. Enligt Hartman (2004) visar analysen om hypotesen 

får stöd eller inte. Faktoranalys genomförs för att se om variabler kan samman-

föras för att minska mängden information att tolka (seminarium Joakim Lars-

son, 2016-12-02). Vidare skapas index för att foga samman flera frågor till en, 

detta underlättar i analysarbetet och resultatredovisningen. Ett skäl till att an-

vända index är att stärka datas validitet, menar Djurfeldt et al., (2010). För att 

testa datas lämplighet i en faktoranalys bör man enligt Djurfeldt et al., (2010) 

alltid först undersöka KMO-värdet, som bör vara över 0,5, därefter Bartlett´s 

sfäricitetstest vilket visar signifikansen, som bör hamna under 0,05. Eigenva-

lue värdet bör vara minst 1 och gruppen av faktorer bör även tillsammans för-

klara minst 60 % av variansen. Även scree plot test genomförs för att under-

söka vilka faktorer som ska arbetas vidare med. För att  kunna ta ställning till 

de variabler som finns grupperade i faktorerna görs en faktorladdningsmatris 

(Bilaga 3). De variabler som understiger 0,4 eller överstiger -0,4 utesluts, och 

med de kvarvarande variablerna kan man utgå från att det finns samband som 
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hör ihop. Med Cronbach´s alpha testas reliabiliteten, som ska ha ett värde över 

0,5. 

Materialet organiseras i frekvenstabeller exempelvis korstabeller för att se 

samband mellan variabler. Korstabeller visar tydligt den procentuella fördel-

ningen av variabler. Diagram exempelvis cirkel- och stapeldiagram, gör data 

mer överskådligt. Statistiska analysen hjälper att bedöma hur sannolikt det är 

att våra värden kan generaliseras till populationen. Med signifikans ska ses om 

hypotesen får stöd (Hartman, 2004; Djurfeldt et al., 2010). Signifikanstest visar 

hur säker man kan vara på att det råder ett samband mellan variabler.  

Enkel linjär regressionsanalys görs för att visa på om det finns samband mellan 

oberoende och beroende variabler. Syftet med regressionsanalyser enligt Djur-

feldt et al., (2010) är att undersöka samband mellan olika variabler för att se 

om det finns samband eller inte. Positivt samband fås när den ena variabeln 

ökar och  då ökar också den andra, ett negativt samband innebär att den ena 

variabeln ökar då minskar den andra. Man får från underliggande teori själv 

avgöra vilken variabel som man tror är beroende, som påverkas av den andra, 

och vilken/vilka variabler som sannolikt påverkar den beroende variabeln och 

alltså är oberoende eller förklarande variabeln. 

Med t-test jämförs två uppsättningar av data, som är normalfördelat. Anova-

test, där jämförs fler än två uppsättningar av data (Brace et al., 2016). Anova 

visar om det finns signifikanta skillnader mellan exempelvis olika grupper. För 

att se var de signifikanta skillnaderna finns görs ett post hoc-test (Djurfeldt et 

al., 2010). Även Pearson´s korrelationstest görs, då mäts styrkan i sambanden  

som Brace et al., (2016) beskriver det. 

4.5 Bortfall 

Totalundersökningen har en svarsfrekvens på 50 %. Av de totalt 92 förstelä-

rarna och 8 rektorerna som fick erbjudande om att svara på enkäten var det 44 

förstelärare och 6 rektorer som valde att svara, de övriga som valde att avstå 

motsvarar det externa bortfallet som Djurfeldt et al., (2010) skriver om. Det 

finns ett visst internt bortfall som förklaras av att det finns respondenter som 

skriver i enkäten att de endast varit anställda under kort tid på den förstelärar-

tjänst i skolan de idag arbetar på, och det leder till att de inte anser sig kunna 

svara på alla frågor. Då har de valt att svara ’vet-ej’ samt kommentera detta i 

sista enkätfrågan. De så kallade ’missing values’ på varje fråga redovisas i sta-

tistikprogrammet SPSS och om bortfallet är stort påtalas det i resultatdelen.  

Respondenterna måste svara på alla frågor för att kunna gå  vidare i enkäten, 

och alternativet ’vet-ej eller ingen åsikt’ finns som svarsalternativ. Enligt Trost 
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& Hultåker (2016) finns det en risk med att respondenten måste svara på alla 

frågorna, det kan leda till att man avbryter sitt ifyllande och då ökar risken för 

bortfall. Så kan det eventuellt vara i studien då ytterligare 12 personer varit 

inne i Web Survey & Report, men de 12 har inte svarat på enkäten vid det 

tillfället. Det kan handla om att de avstått från  att svara eller att de gått tillbaka 

vid ett senare tillfälle och då svarat på enkäten. 

Enkäten når respondenterna precis tiden innan ett skollov och det kan bidra till 

att lärare och  rektorer inte svarar. Sista påminnelsen gick ut så att slutdatumet 

för enkäten var under ett skollov, och då är lärare inte i tjänst. 

4.6 Reliabilitet & validitet  

4.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att undersökningen är standardiserad och deltagarna har 

samma förutsättningar. En studie med hög reliabilitet går att göra på nytt och 

få samma resultat, vilket inte behöver vara helt riktigt då det bör bli olika re-

sultat vid olika tidpunkter (Trost & Hultåker, 2016. s. 62). Objektiviteten är 

relativt hög eftersom alla respondenter får samma enkätfrågor. Frågorna i en-

käten är  i stor utsträckning uppbyggda på samma sätt med liknande svarsal-

ternativ. Enligt  Hartman (2004) och Eliasson (2013) kan man öka reliabiliteten 

genom att upprepa en del av frågorna i enkäten för att se om samma svar kan 

mätas på flera sätt, men då blir enkäten längre och tiden att svara på enkäten 

ökar. Det i sin tur kan leda till att respondenten inte svarar lika entusiastiskt på 

enkäten, då den kan upplevas ”lång”. Flera av enkätfrågorna ger respondenten 

möjlighet att ge egna svarsalternativ och det ökar reliabiliteten. 

När materialet matas in från Web Survey & Report till  SPSS gås processen 

grundligt igenom, men det kan hända att det blir fel vid någon inmatning av 

svaren (Djurfeldt et al., 2010).   

4.6.2 Validitet 

Om en studie mäter vad den avser att mäta är validiteten hög. Validiteten defi-

nieras i som frånvaro av systematiska mätfel. Om en studie har låg reliabilitet 

kan studien inte heller uppnå validitet, därför är hög reliabilitet en förutsättning 

för validitet då låg reliabilitet kan innebära att svaren från början kan innehålla 

missförstånd och felmätningar (Trost & Hultåker, 2016). För att öka förutsätt-

ningarna att få valida svar på enkätfrågorna tas hjälp av en del frågeställningar 

som använts i tidigare undersökningar gällande förstelärare. Frågorna var inte 

specificerade för förstelärare i utanförskapsområden utan det har förtydligats 
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inför denna undersökning. En pilotstudie har genomförts för att säkerställa att 

frågeställningarna var möjliga att förstå, men det finns alltid en risk att man 

ändå missförstår eller misstolkar det som står (Hartman, 2004).  

4.7 Forskningsetik 

Enligt Vetenskapsrådets utarbetade Forskningsetiska principer - inom human-

istisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) ska hänsyn tas till fyra kriterier i 

utformningen av en studie. Det är informationskravet, samtyckeskravet, kon-

fidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan beskrivs på vilka sätt studien 

beaktat de forskningsetiska principerna. Informationskravet: Respondenterna 

informeras skriftligt i inledningstexten av webbenkäten om syftet med under-

sökningen, att deltagandet är frivilligt samt vad det insamlade materialet ska 

användas till. Samtyckeskravet: När respondenten returnerar sin enkät ifylld, 

anses att samtyckeskravet är uppfyllt och att de då ger tillåtelse att använda 

materialet. Konfidentialitetskravet: Respondenternas identitet kommer inte att 

kunna röjas då inga personuppgifter kommer att finnas i svaren. Endast jag 

kommer att ha tillgång till materialet. Nyttjandekravet: Respondenternas svar 

kommer endast att användas i denna studie och därefter förstöras när tolkning-

arna är genomförda. 
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5 RESULTAT  

Först kommer det empiriska resultatet att redovisas. Resultatet redovisas uti-

från alla skolornas gemensamma resultat, om inget annat anges. Det viktigast 

resultatet  är de hypotesprövningar som görs och redovisas. Vid förstelärarcitat 

eller rektors citat  redovisas respondenten som förstelärare eller rektor från  ex-

empelvis Skola A,  skolorna benämns utifrån enkätfråga 2.  

Resultatet redovisas utifrån operationaliseringen (Bilaga 2), de fyra kategori-

erna uppdrag, kompetens, resultat och lärande samt organisation.  Resultatet 

kommer även att kopplas till litteraturen.  

5.1 Resultatredovisning 

5.1.1 Deskriptiv statistik 

Av  de 100 förstelärare och rektorer som enkäten mailas ut till, svarar 50 %. 

Respondenterna fördelas på 44 förstelärare och 6 rektorer i utanförskapsområ-

dena.  

Alla respondenter fick svara på samma 18 frågor (Bilaga 1). På de frågor där 

’vet-ej  eller ingen åsikt’-alternativet finns, där räknas det resultatet bort som 

’missing value’. I de fall där bortfallet är stort redovisas det enskilt. På ett antal 

av enkätfrågorna kan respondenterna lämna egna kommentarer, resultatet re-

dovisas kvalitativt.  

Respondenterna har tydligt angett vilken befattning de har  och vilken skola de 

arbetar i samt deras huvudsakliga ansvarsområde. Svarsfrekvensen är relativt 

jämn mellan skolorna, spannet ligger mellan 46-75 %, med undantag av en 

skola där endast 9 % av de tillfrågade förstelärarna och rektor svarat.   

När det gäller frågan om vilket huvudsakligt ansvarsområde de tillfrågade har 

visar resultatet att alla rektorerna har grundskolan som sitt ansvarsområde. En 

rektor uppger att hen är ansvarig för åk 7-9  och det beror med all sannolikhet 

på att en av skolorna endast har elever i åk 7-9. Frekvenstabell  visar att 41 % 

förstelärare har årskurs 4-6 som sitt huvudsakliga ansvarsområde, 36 % årskurs 

1-3 och 23 % årskurs 7-9. Det är ingen av förstelärarna som anger att deras 

huvudsakliga ansvarsområde är förskoleklass.   

Resultatet gällande antal förstelärare per skola visar att det i snitt finns 11,5 

förstelärare  per skola i dessa två områden.  
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5.2 Hypotes 1 

Förstelärare och rektor i utanförskapsområden har en samstämmig syn på för-

steläraruppdraget. 

För att visa på samband mellan olika delar i studien genomförs enkla och tyd-

liga sambandsanalyser. En korrelationsmatris skapas för att se korrelationerna 

mellan alla variabler som ingår i studien, men då variablerna är många till an-

talet blir korrelationsmatrisen oöverskådlig. Väljer då faktoranalys där alla va-

riabler kan ställas mot alla och ge en sammanfattning av materialet att arbeta 

vidare från.  

5.2.1 Faktoranalys 

I denna analys görs valet att inte ta med de fyra inledande frågorna och alla 

respondenter ingår i en grupp. Då fås ett KMO-värde som är tillräckligt högt, 

0,70 för att kunna gå vidare med faktoranalys. Bartlett´s sfäricitetstest visar 

signifikansen 0,000, som hamnar under värdet  0,05. Eigenvalue värdet är 

minst 1 och gruppen av faktorer förklara minst 60 % av variansen, se nedan. 

Även scree plot test genomförs för att ytterligare undersöka vilka faktorer som 

ska arbetas vidare med. Enligt faktorladdningsmatrisen (Bilaga 3) sammanförs 

frågor till index för vidare analys av samband. De variabler som understiger 

0,4 utesluts, och med de kvarvarande variablerna kan man utgå från det sam-

band som hör ihop. KMO-värden som ligger runt 0,6 (resultat och lärande samt 

uppdrag) är något lågt men visar dock att samband finns. De största sambanden 

finns i index organisation och kompetens, som båda har ett KMO-värde på 

0,73. Signifikansen är 0,000. De faktorer som tillsammans förklarar variansen 

över 60 % är godtagbara resultat. Uppdrag har den högsta variansen av de 

index som skapas. 

Tabell 1 anger validitetsresultat utifrån de index som skapats. 

 

Resultatet från faktorladdningarna blir fyra index som kallas: organisation, re-

sultat och lärande, kompetens samt uppdrag. Här ovan, tabell 1 syns validitets 

resultat utifrån de fyra indexen som skapats. Validiteten är relativt god. 

Cronbach´s alpha testar reliabiliteten, och värdet ska överstiga 0,5. Se indexens 

Cronbach’s alpha värden tabell  2.   

KMO Barts. Eigenvalue

Procent som påverkar 

variansen

Organisation 0,73 0 1 65%

Resultat & lärande 0,64 0 1 68%

Kompetens 0,73 0 1 68%

Uppdrag 0,64 0 1 76%
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Tabell 2 anger indexens Cronbach’s alpha värden 

 

Resultatet visar på godtagbara värden varför korrelationstest blir nästa steg. 

Om flera variabler ingår då ökar sannolikheten att få ett högre värde, i två av 

indexen finns endast tre variabler. De faktorladdningar som endast har två va-

riabler görs ingen vidare analys av.  

5.2.2 Korrelationstest 

Pearsons korrelationstest görs på alla fyra index och visar på godtagbara resul-

tat att arbeta vidare med, se tabell 3.  Signifikansen är 0,000 och alla index 

korrelerar med varandra på värden mellan 0,74-0,87. Alla värden överstiger 

0,4 som är det lägsta värdet för att korrelationen ska vara godtagbar. Uppdrag 

är det som får svagast korrelation med de övriga indexen. 

Tabell 3 anger indexens korrelation 

 

 

Medelvärdestest gällande index och förstelärare samt rektor kan utläsas i tabell 

4. 

 

 

 

 

Cronbach´s  Alpha N of Items

Organisation 0,76 6

Resultat & lärande 0,75 7

Kompetens 0,76 3

Uppdrag 0,67 3

Correlations

Index

Kompetens

Index 

Resultat

Index 

Organisation

Index 

Uppdrag

Index Kompetens Pearson Correlation 1 0,81** 0,87** 0,79**

Sig. (2 tailed) 0.000 0.000 0.000

N 45 30 39 45

Index Resultat Pearson Correlation 0,81** 1 0,86** 0,74**

Sig. (2 tailed) 0.000 0.000 0.000

N 30 30 29 30

Index Organisation Pearson Correlation 0,87** 0,86** 1 0,83**

Sig. (2 tailed) 0.000 0.000 0.000

N 39 29 39 39

Index Uppdrag Pearson Correlation 0,79** 0.74** 0,83** 1

Sig. (2 tailed) 0.000 0.000 0.000

N 45 30 39 50

** Correlation in signifikant at the 0,01 level (2-tailed)
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Tabell 4 anger medelvärden för index och förstelärare samt rektor 

 

För varje index görs en jämförelse mellan förstelärare och rektor och deras syn 

på varje index. Det görs med t-test för att pröva vår hypotes; förstelärare och 

rektor i utanförskapsområden har samstämmig syn på försteläraruppdraget. 

5.2.3 T-test 

När t-test genomförs på de fyra index som skapats; organisation, resultat och 

lärande, kompetens samt uppdrag fås följande resultat. Vi tittar på f-värdet i 

Levernes test (Djurfeldt, 2010, s. 234) och då kan man utläsa att resultatet inte 

är signifikant så det innebär att variansen i båda grupperna är lika eller inte 

tillräckligt olika. Ett icke signifikant värde medför att man, enligt Djurfeldt et 

al., (2010) ska titta på t-värdet. Utifrån t-testen så är det observerade t-värdet 

mindre än det kritiska för alla index. Vilket betyder att skillnaden i observerade 

medelvärden mellan förstelärare och rektor inte räcker för att uppnå signifikans 

på 5 % nivå så  det finns inget stöd för slutsatsen att det finns en skillnad i 

medelvärdena för indexen. Det visar att vi inte kan förkasta hypotesen att 

förstelärare och rektor har samstämmig syn på försteläraruppdraget. 

5.3 Hypotes 2 

Förstelärare och rektorer anser att resultaten och lärandet ökat i dessa skolor 

genom tillsättningen av extra många förstelärare. 

5.3.1 Resultat och lärande 

Elevernas resultat har gynnats av tillsättningen av extra många förstelärare på 

skolorna; där visar resultatet att 48 % av förstelärarna och rektorerna uppger 

mycket positivt eller ganska positivt svar. Frågan som handlar om ifall elever-

nas lärande gynnats av tillsättningen av extra många förstelärare visar på ett 

ännu högre resultat, där svarar 64 % av förstelärarna och rektorerna mycket 

positivt eller ganska positivt svar. Högst medelvärde får lärande (m=0,97) och 

därefter kommer resultat (m= 0,85). Pearson´s korrelation visar på r= 0,791 

Group Statistics

Jag är N Mean Std Deviation Std Error Mean

Index Kompetens rektor 6 3,83 1,17 0,48

förstelärare 39 4,51 2,04 0,33

Index Resultat rektor 6 5,5 2,43 0,99

förstelärare 24 5.54 2,78 0,57

Index Organisation rektor 6 6,5 1,97 0,81

förstelärare 33 6,51 2,81 0,49

Index Uppdrag rektor 6 2,5 1,22 0,5

förstelärare 44 2,79 1,54 0,23
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och signifikansen, p=0,000. Det visar att lärandet har gynnats mer än resulta-

ten. Det är intressant eftersom på både fråga 11 och 12 finns ett relativt stort 

bortfall. På fråga 11 har 34 % av respondenterna svarat ’vet ej’ på frågan och 

på fråga 12 har 26 % svarat ’vet ej’.  

Till fråga 11 och 12 har respondenterna möjlighet i enkäten att lägga till egna 

kommentarer och det är 14 stycken respondenter som väljer att göra det. 

 

Det behövs tid för att se resultat i elevernas studier. Innan reformens 

startade gjordes ingen första mätning och vi har inte analyserat 

effekten ännu. (Förstelärare 1, Skola C) 

 

Flera förstelärare är internt rekryterade vilket gör att skillnaden för 

eleverna är svår att mäta. (Rektor, Skola G) 

 

Genom det kollegiala lärandet och kopplingen till aktuell forskning så 

sprider förstelärarna kunskapsutvecklande arbetssätt på skolan. Det 

bidrar till förbättrade resultat. (Förstelärare 1, Skola F) 

 

Det är flera respondenter som framför att matematiklyftet har gjort så att resul-

taten förbättrats i matematik. I teorin menar Robinson (2013) att effekten på 

elevernas resultat fås  genom att säkerställa undervisningens kvalitet, att ge-

nomföra kollegiala diskussioner om undervisningsfrågor och hur undervis-

ningen påverkar elevernas insatser (Robinson, 2013, s. 97).  

Respondenterna menar att de som leder och genomför matematiklyftet har ett 

fokus, att som ansvariga se till att arbetet blir gjort  samt att en utvärdering blir 

gjord och att det i  sin tur gör att elevernas resultat gynnas. I teorin menar Hattie 

(2009) att lärandet ska vara synligt för den som lär sig och goda resultat nås 

tillsammans.  

Elevernas resultat skulle kunna gynnas om förstelärarna på skolan fick 

tid till att träffas för att bedriva ett utvecklingsarbete, kunna bedriva 

ett konkret pedagogiskt utvecklingsarbete med fokus på elevernas 

kunskapsutveckling och ökade måluppfyllelse. (Förstelärare 1, Skola 

H) 
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Vad gäller kommentarerna om lärande så menar respondenterna att det råder 

ett större fokus på beprövad erfarenhet och forskning. De skriver att förstelä-

rare driver exempelvis ämnesdiskussioner tydligare. Skolorna verkar ha fler 

diskussioner om lärande och lärstilar. I teorin menar Scherp (2013, s. 23) att 

skolan måste bli en lärande organisation, och där är lärandet inte individuellt 

utan kollektivt. Skolorna bör organisera lärgrupper bland lärarna. Lärare kom-

mer bara att förändra sitt sätt att undervisa om de själva upptäcker att föränd-

ringen ger goda resultat (Scherp 2013, s. 21). 

 

Förstelärarnas uppdrag och ansvarsområden bidrar till att följa upp 

och driva utvecklingsarbetet framåt. Goda exempel lyfts fram som 

motiverar andra att prova nya undervisningssätt. Forskningsankny-

tningen gör att förstelärarna bidrar till utmanande undervisning som 

stimulerar eleverna. (Förstelärare 2, Skola F) 

 

Varje förstelärare arbetar med sitt ansvarsområde. Samarbetet mel-

lan lärarna har ökat med det kollegiala lärandet, där alla arbetar och 

diskuterar pedagogiska frågor tillsammans. Fortbildning sker gemen-

samt mot samma mål. Nu är fortbildningen utifrån skolans och elever-

nas behov, detta gynnar både lärare och elever. Utveckling mot 

samma mål utifrån gemensamma reflektioner skapar medveten 

förändring i planering, metoder, val av läromedel utvärdering mm. 

Elevernas lärandeprocess gynnas av att lärare lär tillsammans. 

(Förstelärare 1, Skola E) 

 

Främsta fokus för Timperleys forskning (2013) är att främja lärares profess-

ionella utveckling i syfte att förbättra elevernas lärande. Både läslyftet och ma-

tematiklyftet har varit kompetenshöjande för pedagoger, menar förstelärare. 

Då  fler lärare har lyft sin undervisning, genom satsningar på kompetensut-

veckling har det naturligtvis gynnat eleverna så att de fått bättre undervisning  

och därmed högre resultat. Flera respondenter lyfter förstelärarnas engage-

mang och att de ”brinner” för det de gör, att de är ifrågasättande och nytän-

kande samt tar till sig nya forskningsrön. Scherp (2013, s. 32) menar i teorin 

att lärare måste vara medskapare till sin egen utveckling. 

Det finns även de som uttrycker en oro att förstelärarna ska flytta på sig från 

området, om de inte får fortsätta utvecklas i sin roll som förstelärare och får 

uppskattning för det de gör. Det finns även åsikter om att extra många förste-

lärare inte alltid är positivt. 
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För högt antal förstelärare har lett till varierad effekt beroende på 

uppdragets innehåll och alternativt genomförande. Nästa steg i pro-

cessen är att ytterligare tydliggöra uppdraget med främsta syftet att 

höja elevernas resultat. (Rektor, Skola E) 

 

Robinson (2013) menar i teorin att elever presterar bättre då det mellan lärare 

och skolledare finns en samsyn på undervisningen. Har skolan en gemensam 

hållning till undervisning utvecklas starkare arbetslag, skriver Robinson (2013, 

s. 99).  

Andra negativa åsikter handlar om tidsaspekten, att man inte har tid till gemen-

samma träffar, och då är det svårt att genomföra ett lyckat utvecklingsarbete 

för att varje elevs resultat och lärande ska gynnas. 

5.3.2 Vad visar t-test gällande hypotes 2? 

Tre t-test genomförs för att ytterligare undersöka hypotes 2. 

T-test har genomförts (Djurfeldt et al., 2010, s. 206) och där har observerat 

medelvärde jämförts mot ett förväntat medelvärde. Testar de förväntade me-

delvärdena 0 (Varken positivt eller negativt), 1 (Ganska positivt) och 2 

(Mycket positivt) som beskriver respondenternas svarsalternativ, detta görs i 

tre t-test för att jämföra om det går att förkasta eller ha kvar hypoteserna. Uti-

från hypotesen förväntas positiva resultat av att skolorna tillsatt extra många 

förstelärare.  

T-testen med förväntat värde 0 eller 2 förkastar hypotesen på 99 % signifikans 

nivå, eftersom det observerade t-värdet är större än det kritiska t-värdet som 

kommer från tabellen i Djurfeldt et al., (2010, s. 468-469).  

Tabell 5 anger t-test, medelvärde  

 

 

 

One-Sample Statistics

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
q11 Hur har elevernas resultat 

gynnats av tillsättningen av 

extra förstelärare på din 

skolenhet? 33 0,85 0,62 0,11
q12 Hur har elevernas lärande 

gynnats av tillsättningen av 

extra förstelärare på din 

skolenhet? 37 0,97 0,49 0,08
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Tabell 6 anger t-test 

 

Med 99 % signifikans förkastas inte hypotesen med det förväntade medelvär-

det 1. Eftersom det observerade t-värdet är mindre än det kritiska t-värdet.  

Analys utifrån de t-testen visar resultatet  att de tillfrågade respondenterna an-

ser att både elevernas resultat och lärande har gynnats ganska positivt utav till-

sättningen av extra förstelärare. 

5.4 Hypotes 3 

Förstelärares uppdrag leder till skolutveckling i organisationen.  

5.4.1 Uppdrag 

Så många som 78 % av respondenterna svarar att förstelärarna har en tydlig 

roll- och ansvarsbeskrivning. Endast i en skola har respondenterna svarat exakt 

likadant. Det finns ett fåtal förstelärare som har uppgett att de endast varit an-

ställda kort tid på skolan och inte kan svara på alla frågor eftersom de inte vet 

vad de ska svara. Det är inte enbart förstelärare som menar att förstelärarnas 

roll- och ansvarsbeskrivning inte är tydlig, utan det finns även rektorer som 

delar den  uppfattningen.  

Vem som formulerat roll- och ansvarsbeskrivningen ser olika ut på skolorna. 

Endast i en skola har rektor, förstelärare och kollegor tillsammans formulerat 

roll- och ansvarsbeskrivningen. I kommentarsfältet i enkäten uppges att ”detta 

har gjorts i samverkan med fackliga ombud”. I 54 % av skolorna är det rektor 

enskilt som formulerat den roll- och ansvarsbeskrivning som förstelärare har. 

I 34 % av skolorna har rektor tillsammans med förstelärare formulerat detta. I 

en skola uppger en förstelärare att hen själv formulerat sin roll- och ansvarsbe-

skrivning.  

Hela 82 % av respondenterna beskriver att ämnesansvar finns som uppdrag på 

skolan där de arbetar. Därefter, på en delad andra plats kommer kollegialt lä-

rande (72 %) och matematiklyftet (72 %). Läslyftet kommer på en tredje plats 

One-Sample Test TEST VALUE = 1

95% Confidence 

Interval of the 

Difference

t df Sig (2-tailed) Mean Differens Lower Upper
q11 Hur har elevernas resultat 

gynnats av tillsättningen av 

extra förstelärare på din 

skolenhet? -1,41 32 0,17 -0,15 -0,37 0,07
q12 Hur har elevernas lärande 

gynnats av tillsättningen av 

extra förstelärare på din 

skolenhet? -0,33 36 0,75 -0,03 -0,19 0,14
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med sina 50 %. Det som återfinns i bottenresultatet är arbete med värdegrund 

(18 %), på en delad andraplats nerifrån kommer systematiskt kvalitetsarbete 

(20 %) och nyanlända (20 %). Tredje från botten är elevhälsa (24 %).  

Det som är utmärkande utifrån skolornas resultat är att 34 % av respondenterna 

svarar att det finns förstelärare på deras skolor som har något annat uppdrag än 

det som lyfts i enkäten.  Annat uppdrag handlar om uppdrag som den enskilda 

skolan skapat specifikt utifrån sina behov. 

Utifrån  enkätens kommentarsfält kan följande utläsas. Två skolors responden-

ter uppger inte att förstelärarna har ’annat uppdrag’, för i de skolorna ligger 

fokus på de uppdrag som enkäten lyfter fram. I ’annat uppdrag’ kan nå-

got/några av de uppräknade uppdragen ingå: arbetslagsledare, betyg och be-

dömning, fortbildning, inkludering, kultur, musik, skolbibliotek, specialidrott, 

specialpedagogik, språkutvecklande arbetssätt, syv-uppdrag, utmanande 

undervisning utifrån James Nottinghams metod, och /eller utveckla 2-lärarsy-

stem. Från och med hösten 2017 kommer även IT/digitalisering att lyftas i en 

av skolorna och i en annan skola ska arbetet med läslyftet starta.  

I kommentarsfältet gällande vad skolan ska prioritera för att vidareutveckla 

försteläraruppdraget skriver flera respondenter att uppdragsbeskrivningen 

måste förtydligas. Det måste finnas tid för uppdraget och tydlig organisation 

med tydlig mötesstruktur. En respondent lyfter att i det tydliga uppdraget bör 

förväntat resultat ingå. 

De svar som gäller nedsättning i tid för försteläraruppdraget visar att det endast 

är en skola som har nedsättning i tid för alla förstelärare, men inte lika mycket. 

I två skolor har vissa förstelärare nedsättning i tid, men inte alla. Majoriteten 

av skolorna har ingen nedsättning i tid för sina förstelärare. 

Resultatet visar att det är 74 % av förstelärarna som inte har någon nedsättning 

i tid för sitt uppdrag. 2 % av förstelärarna har 2 % tidsnedsättning. 18 % av 

förstelärarna har 5 % nedsättning, vilket är den tidsnedsättningen som flest 

förstelärare har. Sen har 2 % av förstelärarna 10 % nedsättning och de som har 

mest nedsättning i tid är 4 % förstelärare som har 15 % tidsnedsättning. 

Det är 20 respondenter som lämnar kommentarer gällande hur skolorna ska 

vidareutveckla försteläraruppdraget, det som 15 av dem främst lyfter är att det 

måste finnas tid för uppdraget. 

Respondenterna får i enkäten beskriva lite mer i detalj vilka förändringar för-

steläraruppdraget bidragit till gällande skolutveckling ute i skolorna. Enligt te-

ori ser skolutveckling olika ut beroende på vilken forskning som präglar  sko-

lan (Berg & Scherp, 2009).  
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För att inte ha så många variabler att analysera gällande skolutveckling skapas 

skolutvecklingsindex av fråga 15, genom faktoranalys som medger detta uti-

från följande resultat. KMO-värdet är 0,56 vilket är godtagbart men något 

svagt. Bartlett´s sfäricitetstest visar signifikans 0,000 och fyra faktorer hamnar 

över Eigenvalue 1. Gruppen av faktorer förklarar 64 % av variansen. I en faktor 

återfinns endast två variabler, den görs ingen vidare analys av. De andra tre 

faktorer som återstår är faktor 1, kallas index_skut_undervisning. Där ingår 

variabler som handlar om undervisning, kontakter med utomstående, elevernas 

lärande och kollegialt lärande. Faktor 2 kallas index_skut_organisation. I den 

ingår skolans organisation förändrats, kontakter utomstående, vertikala spår 

och informellt lärande. I  faktor 3,  kallas index_skut_kollegialt lärande, ingår 

nya förslag och idéer,  driva ämnesutveckling, skolledare och förstelärare till-

sammans samt informellt lärande. 

När korrelationstest, Pearson´s test görs visar det att alla index har ett signifi-

kant värde på 0,000 men att r-värdena ligger mellan 0,38-0,58 vilket i ett fall 

(utbildning och kollegialt lärande) visar på svagt samband men i de övriga två 

godtagbart samband.  Det högsta värdet får kollegialt lärande och organisation.   

När man tittar på resultatet gällande skolutveckling utifrån det stapeldiagram 

som skapades i Web Survey & Report, visar alla respondenternas svar vilken 

typ av skolutveckling som försteläraruppdraget mest kontra minst i dessa två 

utanförskapsområden bidragit till. Skolutveckling har skett på skolorna i olika 

grad och det som främst sticker ut är kollegialt lärande (72 %).  

Jag upplever att det kollegiala lärandet tagit fart och att man i större 

utsträckning diskuterar hur man kan ändra sin undervisning så att den 

gynnar eleverna på bästa sätt. Det finns en medvetenhet som jag inte 

upplevde för några år sedan på skolan. Förändringsarbetet och peda-

gogiska processer är mer synliga. Att synliggöra vad som är kunskap-

sutvecklande undervisning och vad som inte är det gör att fler blir mer 

benägna att prova nya sätt. (Förstelärare 3, Skola F) 

 

Vi har en tydligare plattform där vi kan diskutera vad som behöver 

förändras samt föra förändringen framåt. Vi diskuterar hur och vad 

som kan hjälpa/underlätta för oss lärare. Vi har pedagogiska möten 

där vi kan diskutera vad vi gör i undervisningen, dela med oss samt 

utveckla vidare. (Förstelärare 2, Skola E) 
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Tydligare ämnesansvar, mer pedagogiska diskussioner, pedagogiska 

möten där man arbetar skolutvecklande, diskuterar tillsammans, mer 

engagerade lärare. (Förstelärare 3, Skola E) 

 

De har blivit fler positiva som vågar ställa sig upp och säga saker inför 

övriga kollegiet, vi har utarbetat en lektionsstruktur som alla lärare på 

skolan ska följa. Vi strävar efter att synliggöra varje elevs lärande, vi 

är inte där ännu. Arbetet fortsätter kollegialt, både i konferenser och 

i små grupper. Man testar olika saker. Det är svårt att få alla att göra 

på liknande sätt eftersom det är svårt att ändra människor som har 

gjort samma sak i 30-40 år. (Förstelärare 1, Skola G) 

 

I teorin förespråkar Timperley (2013) att skolorna organiserar lärarnas profess-

ionella lärande och utveckling för då märks positiva effekter redan på några år. 

Resultatet visar att relativt liten del (26 %) av skolutvecklingen handlar om 

kontakt med forskare och utomstående.  

5.4.2 Kompetens 

När det gäller frågan som handlar om ifall respondenterna upplever att kom-

petensen hos förstelärarna tas tillvara på skolorna där visar resultatet att 67 % 

svarar i mycket hög eller ganska hög grad. Det finns fortfarande en relativt stor 

andel, 31 % som menar att detta endast görs i någon grad. Resterande 2 % 

säger nej, kompetensen tas inte tillvara.  

Kompetensutveckling via kollegialt lärande får väldigt högt resultat i enkäten. 

30 % av respondenterna anser att kollegialt lärande genomförs i stor utsträck-

ning och resterande 70 % i viss utsträckning. Det främsta budskapet i Hatties 

teori (2012, s. 89) är kraften av att lärare lär sig av och med varandra. 

Regressionsanalys visar att kollegialt lärande påverkas av om skolan tar till-

vara förstelärarnas kompetens. De visar en signifikans på 0,000. En ökning av 

kollegialt lärande leder till att skolorna bättre tar tillvara förstelärarnas kompe-

tens. I teorin är det enligt Timperley (i Scherp, 2013, s. 33) viktigt att man 

bygger den kollektiva kompetensen genom medarbetarnas interaktion. Även 

Sandberg & Targama (1998) lyfter i teorin den kollegiala kompetensen som en 

förutsättning för att tillsammans föra arbetet framåt (Sandberg & Targama, 

1998, s. 89-90). Det är först när specifika kompetenser samverkar som kollek-

tivt lärande och kollektiv kompetens skapas och  utvecklas. I teorin förespråkar 
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Robinson (2011) ett elevnära skolledarskap. Hon menar att rektor ska leda lä-

rares lärande och utveckling, det inkluderar att skapa samarbetsmöjligheter så 

att lärarna sen i sin tur förbättrar undervisningen. 

5.4.3 Organisation 

Fråga 13B i enkäten som handlar om ifall förstelärare och rektor tillsammans 

skapar skolans organisation, där visar resultatet att 25 % av respondenterna 

anser att det stämmer helt eller till stor del. Hela 75 % har svarat att det inte 

alls stämmer eller endast till viss del. Enligt Scherp (2013, s. 21) bör rektor 

tillsammans med skolans personal skapa en lärande organisation. Den lärande 

organisationen har sin utgångspunkt i det som Sandberg & Targama (1998 s. 

29) har kallat förståelsebaserat perspektiv.  

Förstelärarnas arbete  i organisationen gynnar varje elevs lärande till 45 % helt 

eller till stor del menar respondenterna, medan 55 %  av dem svarat inte alls 

eller bara till viss del.  

51 % av respondenterna anser att organisationen på skolan förändrats i stor 

utsträckning eller i ganska stor utsträckning som följd av förstelärarreformen 

medan 49 % säger att detta endast skett i liten eller ingen utsträckning alls. 

Korrelationstest enligt Pearson´s test visar att finns ett statistiskt samband mel-

lan fråga 13B och fråga 14 som är godtagbar (r=0,618**). Signifikansen är 

0,000. 

Regressionsanalys visar att 38 % av den beroende variabeln (förstelärare till-

sammans med rektor skapar skolans organisation) förklaras av oberoende va-

riabeln (i vilken mån har organisationen förändrats). B-koefficienten visar 

0,882 och signifikansen är 0,000. Med 95 % säkerhet kan  sägas att om man 

ökar förstelärarnas och rektors samarbete gällande organisationsarbetet så 

kommer en förändring av organisationen att ske i positiv riktning. Detta kan 

sägas med 95 % säkerhet. 

5.5 Sammanfattning av resultatet 

I resultatkapitlet fås svar på de tre hypoteserna. Förstelärare och rektorer i ut-

anförskapsområdena har en relativt samstämmig syn på försteläraruppdraget. 

Det finns skillnader mellan  skolorna, men på varje enskild skola finns en re-

lativt samstämmig syn. Frågor gällande organisation visar att där råder det 

minst samsyn. Förstelärarna menar att de skapar skolans organisation tillsam-

mans med rektor, men rektorerna delar inte förstelärarnas uppfattning kring 
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detta fullt ut. Rektorerna menar att skolans organisation förändrats till följd av 

karriärreformen, men det har inte förstelärarna angett i resultatet. 

Den andra hypotesen, om förstelärare och rektorer anser att extra många förste-

lärare har ökat elevernas resultat och lärande, håller då resultatet visar att detta 

har skett, ganska positiv för både förstelärare och rektorer. På frågorna som 

handlar om lärande och resultat svarar  flera respondenter ’vet-ej’, och då räk-

nas de som ’missing value’. Det är främst matematiklyftet och läslyftet, som 

skett via kollegialt lärande, som har bidragit till att elevernas resultat och lä-

rande ökat. För att utveckling av kollegialt lärande ytterligare ska kunna ske 

krävs tid för gemensamma träffar i mötesstrukturen.  

Tredje hypotesen, förstelärares uppdrag leder till skolutveckling i organisat-

ionen visar på att  om förstelärarnas och rektors samarbete ökar gällande orga-

nisationsarbetet så kommer en förändring av organisationen att ske i positiv 

riktning. Försteläraruppdragen måste vara tydliga, det måste finnas tid för att 

genomföra uppdraget och tydlig organisation med tydlig mötesstruktur. Då 

kommer skolutveckling att öka. Det kollegiala lärandet sticker ut som den form 

av skolutveckling som har skett i högst grad. Forskare som Hattie (2009), Ro-

binson (2011), Timperley (2013), och Scherp (2013) förespråkar kollegialt lä-

rande. Scherp (2013) manar  att rektor ska bygga skolans organisation underi-

från med dem som finns i den. Alla ska veta vart skolan är på väg.  
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6 DISKUSSION 

Här presenteras de analyser som framkommit utifrån resultatkapitlet. Även en 

kritisk granskning av undersökningen görs. Syftet med studien är att undersöka 

förstelärares och rektorers erfarenheter av försteläraruppdraget i utanförskaps-

områden. Jag vill också se om resultaten och lärandet ökat i dessa skolor ge-

nom tillsättningen av extra många förstelärare. Eftersom antalet förstelärare är 

högt i utanförskapsområdena undrar jag om försteläraruppdragen leder till sko-

lutveckling i organisationen så att varje elevs lärande gynnas. 

I denna totalundersökning ger 50 % av de tillfrågade svar, vilket är ett fullt 

godtagbart underlag utifrån Trost & Hultåkers (2016) syn gällande svarsfre-

kvens på  webbenkäter. Jag är verksam i kommunen, men det verkar inte ha 

påverkat studiens svarsfrekvens. Enligt min uppfattning finns ingen beroende-

ställning mellan mig och respondenterna, upplevelsen är att respondenterna 

svarat uppriktigt på frågorna. Respondenternas svar speglar deras erfarenheter 

hittills av reformen.  

6.1 Metoddiskussion 

Att genomföra en webbaserad enkätundersökning har sina risker då det kan  

vara svårt att få respondenterna att svara. Svarsfrekvensen  i undersökningen 

är relativt hög, självklart finns önskemål om ännu högre svarsfrekvens. Om 

valet istället fallit på att besöka varje skolas förstelärare och rektorer hade det 

tagit längre tid, men eventuellt gett en högre svarsfrekvens. Tidsaspekten är en 

faktor som kan försvåra eller underlätta ett arbete. Planen var att skolornas 

rektorer skulle få bekräfta sin skolas förstelärare vid namn, innan enkäten 

skickades ut. Men detta förbisågs.  Även om en pilotstudie genomfördes så 

inträffade att en skolas namn blev fel i enkäten. Detta påverkar inte resultatet. 

Skolornas namn nämns inte med sina riktiga namn i undersökningen, utan kal-

las vid citaten Skola A-H utifrån enkätens fråga 2. 

Enkätfrågorna är väl genomtänkta och upplevelsen är att frågorna gett svar på 

det som efterfrågas i enkäten. Eventuellt hade det varit bra att tänka igenom 

frågornas svarsalternativ lite mer djupgående innan enkäten upprättades. Vissa 

frågor är svårare att bearbeta eftersom  de inte riktigt utgår från mina hypoteser. 

Under arbetets gång ändrades den tredje hypotesen något för att bättre stämma 

överens med syftet. Det finns nya frågor som uppstått under arbetet med en-

kätsvaren, exempelvis om förstelärarna är medvetna om att de är anställda som 

förstelärare inom den ordinarie ramen av karriärtjänster eller som extra förste-

lärare i utanförskapsområden. Om de har något specifikt uppdrag för att de just 
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arbetar i ett utanförskapsområde. Eventuellt borde fler kvantitativa, slutna frå-

gor ställts i enkäten, eftersom kvalitativa svarsalternativ inte alltid är lätta att 

tolka. Samtidigt är detta en balansgång eftersom jag vill ha kommentarer på en 

del av frågorna för att kunna analysera mer djupgående. Den kvantitativa an-

satsen begränsar möjligheterna att ytterligare fördjupa kunskapen om förstelä-

rares och rektorer erfarenheter av förstelärare i utanförskapsområden. Eftersom 

hybridform används har jag, tack vare frisvarsfält i enkäten fått lite mer 

material att tolka och analysera. Detta utifrån den kvalitativa ansatsen. Det är 

inte, enligt Trost & Hultåker (2016) lätt att renodla skillnaden mellan en kvan-

titativ och kvalitativ undersökning.  Nu när undersökningen är genomförd har 

jag funderat över om det inte hade varit klokare att endast genomföra inter-

vjuer, men det hade inte gett det breda underlag jag fått och jag hade inte haft 

möjlighet, utifrån tidsaspekten, att intervjua alla respondenter för att kunna 

göra en totalundersökning. 

Jag har också funderat ifall jag borde ha bjudit in andra lärar- och yrkeskate-

gorier som respondenter i denna undersökning, men då hade arbetet blivit för 

omfattande. Mitt val att fokusera på förstelärares och rektorers erfarenheter 

gav tillräckligt med material att arbeta med. 

Respondenterna består av både förstelärare och rektorer. Alla respondenter har 

haft samma förutsättningar att genomföra undersökningen, vilket leder till hög 

reliabilitet.  

När överföringen av data från Web Survey & Report ska ske till statistikpro-

grammet SPSS, delar två av frågorna upp sig i flera delvariabler. En insikt jag 

fått är att arbetet underlättas om kunskap finns om det statistiska analyspro-

grammet innan enkäten skapas. Att redovisa frågorna som handlar om förste-

lärarnas uppdrag och skolutveckling, görs utifrån delvariablerna då processen 

att sammanföra delvariablerna är för komplicerad. Att avgöra vilka test som 

ska genomföras planeras utifrån Statistisk verktygslåda 1 skriven av Djurfeldt 

et al., (2010). Korrelationsmatris görs, men den är svår att arbeta med för den 

innehåller alldeles för många delar. Faktoranalys medför att validiteten i under-

sökningen ökar då flera variabler slås samman. Utifrån faktoranalys fås resul-

tat, men det kan vara svårt att tolka variabler till en gemensam faktor.  

De flesta test visar på bra värden vad gäller signifikans, men ibland är reliabi-

liteten endast godtagbar. Resultatet utifrån reliabilitetstest är tillförlitligt, men 

om värdena hade varit ännu högre hade resultatet varit än mer tillförlitligt. 

Skolutvecklingsfrågorna som delade sig till flera delvariabler skapade jag in-

dex av. Det underlättade arbetet, när jag fick färre variabler att analysera. 
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Regressionsanalyser görs på en del  av frågorna och  slutsatsen utifrån det är 

att det krävs en del tankearbete innan man har kommit fram till om en variabel 

är beroende eller oberoende.   

Undersökningen är en totalundersökning vilket medför att det inte ges möjlig-

het att fler skulle kunnat få  erbjudande om att svara på enkäten. Fler respon-

denter skulle dock gett mer tillförlitliga svar och därför skulle det varit intres-

sant att veta, vad även den andra halvan på 50 procent förstelärare och rektorer 

har för erfarenheter kring förstelärare i utanförskapsområden. Även skolhu-

vudmannens perspektiv vore intressant att undersöka. 

6.2 Resultatdiskussion 

Det är varje elevs rätt att få del av den  kompetens som de särskilt yrkesskick-

liga lärarna besitter. Eleverna kanske inte undervisas av dem direkt, men indi-

rekt ska även deras undervisning höjas via förstelärarna. Detta kan exempelvis 

göras via kollegialt lärande.  

Resultatet på frågan gällande huvudsakligt ansvarsområde, visar att de flesta 

förstelärarna, 77 %  har sitt huvudsakliga ansvarsområde på låg- och mellan-

stadiet. Det beror på att i utanförskapsområdena finns fler låg- och mellansta-

dieskolor. Analys utifrån resultatet att ingen av respondenterna har förskole-

klass som sitt huvudsakliga ansvarsområde, är att ingen av skolorna tagit fasta 

på SFS 2014:145, att de extra förstelärarna även  ska omfatta förskoleklass.  

Antalet förstelärare är i snitt 11,5 lärare per skola i dessa två utanförskapsom-

råden. Respondenternas svar visar att rektorer och förstelärare inte redovisar 

samma antal förstelärare per skola, utom i ett fall. I en skola spretar respon-

denternas svar och visar på stor spridning mellan svarsalternativen. I de övriga 

skolorna visar resultatet en spridning mellan två svarsalternativ. Analys utifrån 

det blir att respondenterna inte har samma uppfattning om hur många förstelä-

rare som är anställda på deras skola. Det verkar som om rektorer uppger antal 

karriärtjänster på skolan, medan förstelärarna uppger antal verksamma förste-

lärare. Förstelärare har i enkäten skrivit ”det finns förstelärare som inte är i 

tjänst på grund av långtidsfrånvaro”. 

Utifrån studiens resultat kan konstateras att förstelärare och rektorer i utanför-

skapsområden har en relativt samstämmig syn på försteläraruppdraget. Det är 

starkare samsyn vad gällande uppdrag, kompetens, resultat och lärande, än när 

det gäller organisation. Vi kan utifrån faktoranalysens index utläsa att vi inte 

kan förkasta hypotesen att förstelärare och rektor har en samstämmig syn på 

försteläraruppdraget. Även om resultatet kan skilja sig något åt på de olika 

skolorna, så är resultatet relativt lika på de enskilda skolorna. 
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6.2.1 Uppdrag 

Resultatet visar att skolorna har olika antal uppdrag för sina förstelärare. I re-

sultatet erhålls svar på de öppna enkätfrågorna gällande ’annat uppdrag’ som 

skolorna specifikt skapat utifrån skolans behov. Två tydliga exempel på sats-

ningar från skolhuvudmannen är matematiklyftet och läslyftet.  Det visar att 

försteläraruppdragen speglar stadens gemensamma utvecklingsområden och 

att skolorna i utanförskapsområdena har skapat försteläraruppdrag utifrån 

dessa samt skolans egna specifika behov. Analys visar att det ser väldigt olika 

ut för skolorna när det gäller ’annat uppdrag’. En skola kan ha två olika typer 

av ’annat uppdrag’, medan i en annan skola kan finnas fem-sex olika ’annat 

uppdrag’. I två av de åtta  skolorna har respondenterna i enkäten markant fler 

’annat uppdrag’ än de övriga skolorna. Att det finns extra många förstelärare 

generar att fler uppdrag kan skapas, eftersom alla förstelärare ska ha sitt speci-

fika uppdrag utöver undervisningen. Det kan konstateras utifrån resultatet att 

skolorna bör se över tiden för uppdraget/uppdragen, så att de ryms inom sko-

lans organisation. Även förtydligande gällande uppdrag och mötesstruktur 

måste till. Skolorna bör även se över hur många uppdrag de ska ha. Min åsikt 

är att det är bättre att satsa på några få uppdrag och arbeta mer på djupet. 

I kommentarsfältet i enkäten kan utläsas att två skolor i sin framåtsyftande pla-

nering redan har börjat planera för en utveckling av försteläraruppdragen, till 

att matcha stadens riktade gemensamma uppdrag där exempelvis IT/digitali-

sering ingår.  

Även  om relativt hög procent av respondenterna anser att förstelärarna har en 

tydlig roll- och ansvarsbeskrivning finns det kommentarer både från förstelä-

rare och också rektorer att detta måste förtydligas. Analysen blir att rektor bör 

tydliggöra sina förväntningar så att förstelärarna vet vad som förväntas av dem. 

Många av förstelärarna har inte bytt arbetsplats i och med förstelärarrekryte-

ringen utan fått en förstelärartjänst på sin gamla skola. Enligt Lieberman & 

Friedrich (2010) kan det vara komplicerat att skapa en ny identitet och verka i 

sin gamla organisation när man byter roll. Förstelärare förväntas vara ledare 

som leder sina kollegor. 

Utifrån analys kan man utläsa att det i över hälften av fallen är rektor enskilt 

som skapar den roll- och ansvarsbeskrivning som förstelärarna har att genom-

föra. Det är endast en rektor som tillsammans med förstelärare och fackliga 

representanter skapat roll- och ansvarsbeskrivningen, och det förvånar ef-

tersom förstelärarnas delaktighet säkert lyfter uppdraget och den roll och det 

ansvar förstelärare har. Enligt min mening är det positivt att rektor tar stöd av 

förstelärare och fackliga företrädare i processen att skapa tydliga uppdrag för 



Förstelärare i utanförskapsområden ska gynna varje elevs lärande Terhi Sörensen 

38 

 

förstelärare.  En respondent har kommenterat att försteläraruppdraget bör in-

nehålla förväntat resultat. Det är en viktig aspekt eftersom tydligt kommunice-

rade förväntningar på vilka resultat som ska uppnås säkert höjer resultatet.  

Analys utifrån tidsnedsättning blir att förstelärarna ska genomföra uppdrag 

som ska generera höga resultat och lärande för eleverna, men på de flesta av 

skolorna finns det ingen tid för det inom den arbetsplatsförlagda tiden. Att det 

endast är en skola där alla förstelärare har tidsnedsättning förvånar något. 

Tidsaspekten kan ytterligare diskuteras. Min åsikt är att vi måste äga tiden, ha 

makten över den. Timperley (2008) är bestämd vad gäller tid. Hon menar att 

tid är en prioriterings- och organisationsfråga. Det är en fråga för varje enskild 

lärare, men också en fråga för skolledning. Hennes förslag är att skolan bör 

prioritera bland arbetsuppgifterna, ta bort sådant som är mindre viktigt och ha 

kvar det som är viktigast. Enligt min mening behöver inte tiden vara lika för 

alla uppdrag. Innehållet i uppdraget måste styra en del av tidsplaneringen. Pe-

riodvis kräver vissa uppdrag mer engagemang, tid och möten. Det måste finnas 

flexibilitet i organisationen för att försteläraruppdraget ska fungera optimalt. 

Rektor  och förstelärare måste kontinuerligt ha avstämningsmöten där uppfölj-

ning och utvärdering sker och självklart ska uppdraget rymmas inom den ar-

betsplatsförlagda tiden. 

Det kan konstateras att bättre, och tydligare uppdragsbeskrivning skulle ge 

ökat resultat. När förstelärarna får en tydlig roll- och ansvarsbeskrivning bör 

även diskussion föras kring hur förstelärare kan stötta rektor i det pedagogiska 

ledarskapet. Enligt Blossing (2011 s.177) handlar det pedagogiska ledarskapet 

om att rektor kan arbeta nära verksamheten för att främja resultat på en mängd 

olika sätt. För att eleverna ska nå höga resultat måste alla yrkeskategorier sam-

verka. Även Robinsons (2013) teori handlar om rektors ledarskap gentemot 

lärare och elever.  

Försteläraruppdraget har bidragit till skolutveckling. Lågt resultat visar samar-

bete med forskare och utomstående aktörer. Skolhuvudmannen vill säkra re-

formens syften och intentioner genom  att utbildningen ska vila på vetenskap-

lig grund och beprövad erfarenhet, men analys utifrån resultatet visar inte på 

skolutveckling utifrån samarbete med forskare och utomstående aktörer. Ana-

lys visar att detta kan vara ett utvecklingsområde.  Ett annat utvecklingsområde 

är värdegrund, ett uppdrag som fått ett bottenresultat i enkäten.  Skolans styr-

dokument handlar till stor del om det värdegrundsarbete skolorna har att ge-

nomföra. Det förvånar att skolorna inte satsar på värdegrundsuppdrag i större 

utsträckning. 
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6.2.2 Kompetens 

Som respondent är man positiv till det arbete som har genomförts i skolorna 

gällande kollegialt lärande. Analys utifrån studien visar på att kollegialt lä-

rande är en framgångsfaktor att fokusera på i försteläraruppdraget. Resultatet 

visar utifrån respondenternas svar att detta redan sker i stor eller viss utsträck-

ning på skolorna. Skulle det ske i ännu större utsträckning skulle kompetens 

ännu bättre kunna tas tillvara. Skolorna måste organisera lärarnas gemen-

samma kompetensutveckling, så att högre resultat kan nås. Timperley (2013) 

menar att kollegial interaktion som fokuserar på elevernas resultat kan hjälpa 

lärare att  assimilera ny kunskap. Hattie (2009) skriver att de lärare som hela 

tiden vill lära sig mer om hur de fungerar som lärare, också är de bästa lärarna. 

Rektors betydelse av att arbeta med elevnära skolledarskap lyfter resultaten, 

menar Robinson (2013). Jag tror att en kombination av kollegialt lärande och 

elevnära skolledarskap lyfter resultaten.  

Att förstelärarna har kollegialt lärande som ett av sina uppdrag upplevs väldigt 

positivt. Dels delar förstelärare sin kompetens med andra kollegor och får sam-

tidigt tillfälle att själv reflektera över undervisning, lärande och resultat. För 

att detta ska kunna förverkligas behövs utrymme i organisationen, en god mö-

tesstruktur och tydlig ansvarsfördelning mellan rektor och förstelärare. 

Kollegialt lärande har stor betydelse för att kollegor tillsammans ska höja re-

sultaten och lärandet. Det är inte bara elevernas  kompetens som ska höjas utan 

även pedagogernas. Timperley (2013) har forskat kring vilken betydelse  varje 

enskild lärares kompetens har för betydelse för eleverna. Kompetensutveckl-

ing via kollegialt lärande ska, enligt Skolverket (2015) vara strukturerat sam-

arbete där man tillägnar sig kunskap och färdigheter. Att få syn på andras men 

även sitt eget arbete. 

Det finns respondenter som anser att  förstelärarnas kompetens inte tillvaratas. 

Handlar det om enstaka förstelärare eller om alla? Kan det handla om att förste-

lärare inte har en tydlig uppdragsbeskrivning, så att de inte vet vad som för-

väntas av dem? Skapas det inte utrymme för uppdraget i det dagliga arbetet ute 

på skolorna? Det här är nya intressanta frågor som uppkommit under arbetets 

gång. 

6.2.3 Resultat och lärande 

Resultatet av studien visar att frågorna kring upplevelsen av resultat och lä-

rande, utifrån karriärreformen ger högre resultat på lärandet. 64 % av respon-

denterna uppger att lärandet gynnats av den extra tilldelningen förstelärare. På 

frågorna om resultat och lärande var det ett relativt stort bortfall. Analysen blir 
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att de respondenter som svarar har en mycket eller ganska positiv syn, samti-

digt som det finns flera förstelärare som inte vet hur elevernas resultat och lä-

rande gynnats av reformen. Förstelärarna  finns där men deras fulla potential 

nyttjas inte i arbetet med elevernas lärande. Scherp (2013), precis som Hattie 

(2009) menar att de tydligaste förbättringarna av elevresultaten sker på de sko-

lor där personal vågar beforska och lära av sina egna erfarenheter och vardags-

problem. Forskarna menar att lärarens kompetens och relationer till eleverna 

skapar den bästa undervisningen. På de undersökta skolorna måste skolled-

ningen tillsammans med förstelärarna se över tidsaspekten, struktur på möten, 

och själva uppdragen för att maximera utdelningen. 

Hypotes 2 kan inte förkastas eftersom förstelärares och rektorers upplevelse är 

att resultaten och lärandet ganska positivt har gynnats av de extra tillsatta för-

stelärartjänsterna. Hur ska skolorna agera för att ytterligare stärka elevernas 

resultat och lärande? Utifrån Robinsons tankar (2013) bör skolans personal ha 

en samsyn på undervisning i skolan. Robinson (2013) menar att skolledare vill 

göra skillnad för eleverna, och läraren är en oerhört viktig faktor för eleven. 

Skolframgång nås genom att skolledare skapar sammanhang för både lärare 

och elever, menar Robinson (2013). Timperleys forskning (2008) som handlar 

om att främja lärares professionella  utveckling ska anammas, precis som sko-

lorna gjort med matematiklyftet och läslyftet. Dessa satsningar har förbättrat 

elevernas resultat. Precis som Scherp framför (2013) så är lärandet inte indivi-

duellt utan kollektivt. Utifrån Alvungers artikel (2015) kan förstelärare upp-

leva att deras roll som förstelärare är svår att definiera, men Alvunger skriver 

också att förstelärarna vill förändra och förbättra skolornas resultat. De måste 

få tillfälle till det annars kan förstelärarna börja fundera på att röra sig till andra 

skolor där de får större möjlighet att vara delaktiga i att utveckla uppdraget. 

Alvunger lyfte redan för två år sedan denna fråga. Han skriver också att förste-

lärare oftast har bättre verksamhetskännedom än rektorer så deras kunskaper 

är viktiga när man planerar skolans organisation. 

Respondenter lyfter oro kring att förstelärare eventuellt rör på sig från området 

om de inte får egen kompetenshöjning eller blir uppskattade för det arbete de 

gör ska tas tillvara. Det har stor betydelse att samtal förs mellan rektor och 

förstelärare om uppdragens utformning och utvärdering. Det vore bra med upp-

följningsmöten mellan förstelärare och rektor där man följer processen, så att 

arbetet fortskrider som det är planerat.   

6.2.4 Organisation 

Scherp (2013) menar att om skolorna vill få en hög kvalitet i undervisningen 

och förbättra förutsättningarna för skolutveckling krävs goda organisatoriska 
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förutsättningar. Med det menar han en välfungerande arbetsorganisation (s. 

49f) och en välfungerande utvecklingsorganisation (s. 61f). Arbetsorganisat-

ionens huvudpoäng, enligt Scherp (2013) är att hantera de störningar (s. 45) 

som finns i det pedagogiska arbetet.  Då kan man frigöra tid och energi för 

utvecklingsarbete. Utvecklingsorganisationen främjar, utifrån Scherps forsk-

ning, gemensamt systematiskt lärande och förändringsarbete. Långsiktiga stra-

tegier för analys, förståelse och förändring av undervisningspraktiker och ele-

vers måluppfyllelse är viktiga delar i utvecklingen av undervisningspraktiker. 

Lärande organisationsperspektiv ger bättre resultat, menar Scherp (2013). Det 

behövs pedagoger på flera olika nivåer, menar Robinson (2013) och där har 

förstelärarna en viktig funktion att fylla. Alvunger (2015) skriver att det varit 

svårt för förstelärarna att hitta sin roll, men att de finns där och vill förbättra 

resultaten. 

Det finns en komplexitet, menar Camburn (2009) att rektorer tillsätter de sär-

skilt skickliga lärarna till att driva skolutveckling och ledarskap, när de lärarna 

behövs i klassrummet. Det är av dem eleverna bör bli undervisade. Det är en 

utmaning att få detta att fungera optimalt. Förstelärare ska parallellt undervisa 

och driva skolutveckling och för att det ska rymmas inom organisationen måste 

skolan se över exempelvis mötesstrukturen. Bäst resultat nås om förstelärare 

och rektor tillsammans utvärderar och följer upp arbetet. Skolledare och förste-

lärare bör dela sin kompetens med varandra. 

Resultatet av studien visar på delade uppfattningar gällande om rektor och 

förstelärare tillsammans ser över skolans organisation, så att den ska gynna 

varje elevs lärande. Rektor bör tydliggöra försteläraruppdraget i organisationen 

för att kollegialt lärande ska ge maximalt lärande tillbaka till varje enskild elev. 

Skolan behöver en inre organisation och struktur för att förstelärarna ska kunna 

utföra sina uppdrag fullt ut och för att få tillgång till mötesarenor med kollegor 

och skolledning. Varje skola skapar sin organisation utifrån den enskilda sko-

lans behov. 

6.3 Avslutning och vidare forskning 

Regeringen har beslutat om statsbidrag för att det ska vara möjligt att genom-

föra karriärsteg för lärare. Skolhuvudmannen och rektorer genomför fattade 

beslut och idag finns extra många förstelärare i utanförskapsområdena. Förste-

lärare som ska undervisa i klassrummet parallellt med att de ska driva skolut-

veckling. Både politiker och skolan har en utmaning i att höja skolresultaten i  

de skolor där de största utmaningarna finns. Men frågan är hur det ska gå till? 
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Studien visar att samarbetet mellan förstelärare och rektorer är betydelsefullt 

för att förstelärartjänsterna ska ge full effekt för varje elevs lärande. För att 

försteläraruppdraget ska gynna varje elev så behövs tid för gemensamma mö-

ten både i större och mindre sammanhang. Arbetet behöver ha en struktur som  

innehåller både uppföljning och utvärdering, som görs tillsammans av förste-

lärare och skolledning för att utveckling ska ske. Rollfördelningen mellan rek-

tor och förstelärare måste förtydligas, så att försteläraruppdraget kan bidra till 

att höja det pedagogiska ledarskapet ute på skolorna. Förstelärarna har ett en-

gagemang som tydligt syns i arbetet med det kollegiala lärandet. Då skolorna 

redan efter så kort tid sett att kollegialt lärande exempelvis via matematiklyftet 

och läslyftet gynnar elevernas resultat borde skolorna satsa på fler liknande 

skolutvecklingsprojekt. 

Det som är speciellt för försteläraruppdragen i utanförskapsområdena är att 

skolorna har möjlighet att satsa på fler uppdrag utifrån skolans behov. Jag tror 

att flera förstelärare, med gemensamt ansvar för samma uppdrag, skulle kunna 

stötta varandra och driva arbete framåt tillsammans med större kraft som skulle 

öka resultaten ytterligare. 

Att endast ta del av förstelärares och rektorers erfarenheter om förstelärare i 

utanförskapsområden ger en ganska smal bild, eftersom det är de som beslutar 

och genomför försteläraruppdraget. Det vore intressant att även ta del av andra 

lärar- och yrkeskategoriers erfarenheter av förstelärare i dessa områden. Delar 

de denna studies resultat eller har de en annan bild? Att genomföra en kvanti-

tativ undersökning ger oss ett bredare perspektiv, vilket gör att man bara skra-

par lite på ytan. Det vore intressant att genomföra en mer kvalitativ undersök-

ning exempelvis via djupintervjuer av förstelärare och rektorer. Det skulle leda 

till en djupare kunskap om försteläraruppdraget. Det vore intressant att forska 

vidare om i fall andra utanförskapsområden har samma erfarenheter av förste-

läraruppdraget eller om det skiljer sig åt geografiskt beroende på var i landet 

man bor. 

Karriärreformen är sjösatt och förstelärartjänsterna är tillsatta, men det är svårt 

att prata om effekter av reformen, när man inte vet att det är realiserat det som 

syftet var. Det är för tidigt, efter en kort tidsperiod på fyra år, att säga vad 

karriärreformen mynnat ut i. 

Säkerligen har reformens utformning påverkats av hur andra länder genomfört 

utvecklingssteg för lärare. Är det unikt för Sverige att ge ekonomiskt stöd för 

karriärtjänsterna? Efter att ha arbetat med denna studie har nya frågor uppkom-

mit. Har börjat fundera kring vilken teori det egentligen är som ligger bakom 

karriärreformen, att ekonomiskt påslag ska ge den effekt att resultat och lä-

rande ska öka på våra skolor.  Att man som förstelärare får 5000 kr mer i lön 
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per månad än sina kollegor som inte är förstelärare. Det är ingenting som stu-

derats i denna studie, men som väcker många känslor. Tanken var att 5000 kr 

mer i månaden skulle ge effekt, men jag frågar mig om det gjorde det?  

Jag vill tro att det är helt andra värden som driver människor att bli förstelärare. 

De medmänskliga värdena, förstelärare som vill påverka elevernas lärande och 

resultat på riktigt. Det handlar säkert om helt annan teori. Frågan är om man  

kan kombinera dessa två olika delar, ekonomiskt ersättning som drivkraft  

kontra medmänsklig drivkraft och utifrån det studera karriärreformen. Det 

skulle vara intressant att ta sig an en ny studie som speglar detta. 

Utifrån studiens resultat får jag en känsla av att det finns förstelärare som har 

en oerhört stark drivkraft att genomföra ett fantastiskt arbete, bara förutsätt-

ningarna är klargjorda. Förstelärarna har en drivkraft och styrka som bättre 

måste tas tillvara. 

Tänk dig en tävlingshäst som står  startklar i sitt bås precis innan start-

signalen går. En stark vilja att få göra sitt yttersta för att med kraft leda 

sig själv och andra mot målet. (Förstelärare 2, Skola C) 
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BILAGA 1 

Webbenkät  

 

Förstelärare i utanförskapsområden 
 

1. Jag är   

 

1 Rektor 

2 Förstelärare 

 

2. I vilken skola arbetar du i? 

 

1 (A) 

2 (B) 

3 (C) 

4 (D) 

5 (E) 

6 (F) 

7 (G) 

8 (H) 

 

3. Vilket är ditt huvudsakliga ansvarsområde? 

 

1 Förskoleklass 

2 Åk 1-3 

3 Åk 4-6 

4 Åk 7-9 

5 Grundskola, annan årskursindelning än ovan 

 

4. Hur många förstelärare finns på din skola? 

 

1 1-3 

2 4-5 

3 6-7 

4 8-9 

5 10-11 

6 12-13 

7 14 eller fler 
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5. Har förstelärarna på din skola en tydlig roll- och ansvarsbeskriv-

ning? 

 

1 Ja 

2 Nej 

3 Vet ej 

 

6. Vem har formulerat roll- och ansvarsbeskrivningen för förstelä-

rarna? 

 

1 Rektor 

2 Förstelärare 

3 Förstelärare tillsammans med rektor  

4 Förstelärare tillsammans med kollegor 

5 Förstelärare tillsammans med rektor och kollegor 

 

7. Har förstelärare på din skolenhet nedsättning i tid för sitt upp-

drag? 

 

1 Ja  

Om ja, hur många procent: ________________________ 

2 Nej 

3 Vet ej 

 

8. Vilka uppdrag har förstelärarna på din skolenhet? Du kan mar-

kera flera alternativ. 

 

1 Ämnesansvar 

2 VFU-handledare 

3 Mentor 

4 Läslyftet 

5 Matematiklyftet 

6 IT/digitalisering 

7 Elevhälsa 

8 Systematiskt kvalitetsarbete 

9 Nyanlända 

10 Kollegialt lärande 

11 Värdegrund 

12 Annat (Specificera gärna)___________________________________ 
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9. Upplever du att kompetensen hos förstelärarna tas tillvara på din 

skolenhet? 

 

1 Ja i mycket hög grad 

2 Ja i ganska hög grad 

3 Ja i någon grad 

4 Nej 

5 Vet ej 

 

10. I vilken utsträckning har kompetenshöjning via kollegialt lärande 

genomförts på din skolenhet? 

 

1 I stor utsträckning 

2 I viss utsträckning 

3 Inte alls 

4 Vet ej 

 

11. Hur har elevernas resultat gynnats av tillsättningen av extra 

förstelärare på din skolenhet? 

 

1 Mycket positivt 

2 Ganska positivt 

3 Varken positivt eller negativt 

4 Ganska negativt 

5 Mycket negativt 

6 Vet ej 

 

Kommentera gärna: __________________________________________ 

 

12. Hur har elevernas lärande gynnats av tillsättningen av extra 

förstelärare på din skolenhet? 

 

1 Mycket positivt 

2 Ganska positivt 

3 Varken positivt eller negativt 

4 Ganska negativt 

5 Mycket negativt 

6 Vet ej 

 

Kommentera gärna: __________________________________________ 
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13. Ta ställning till följande påståenden om förstelärare: 

 

A. Förstelärarna har en tydlig bild av vilka förväntningar rektor har 

på dem. 

 

1 Instämmer helt 

2 Instämmer till stor del 

3 Instämmer till viss del 

4 Instämmer inte alls 

5 Ingen åsikt 

 

B. Förstelärarna tillsammans med rektor skapar skolans organisat-

ion.  

 

1 Instämmer helt 

2 Instämmer till stor del 

3 Instämmer till viss del 

4 Instämmer inte alls 

5 Ingen åsikt 

 

C.  I vår organisation gynnar förstelärarnas arbete varje elevs lä-

rande. 

 

1 Instämmer helt 

2 Instämmer till stor del 

3 Instämmer till viss del 

4 Instämmer inte alls 

5 Ingen åsikt 

 

14. I vilken mån har organisationen på din skola förändrats som följd 

av förstelärarreformen? 

 

1 I stor utsträckning 

2    I ganska stor utsträckning 

3 I liten utsträckning 

4 Inte alls 

5 Vet ej 
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15. Har försteläraruppdragen bidragit till någon/några förändringar 

vad gäller skolutveckling? Du kan kryssa i flera alternativ. 

 

1    Ja, undervisningen har förändrats. 

2 Ja, skolans organisation har förändrats. 

3 Ja, intresset för att delta i utvecklingsprojekt har ökat. 

4 Ja, kontakter med forskare och utomstående har ökat. 

5 Ja, på vår skola kommer fler förslag och idéer om utveckling fram. 

6 Ja, intresset för att driva ämnesutveckling har ökat. 

7 Ja, förstelärartjänsterna utformas för att gynna elevernas lärande max-

imalt. 

8 Ja, vi diskuterar (vertikalt/spår) hur undervisningen ska utvecklas i 

varje klassrum på vår skola. 

9 Ja, vi diskuterar tillsammans skolledare och förstelärare hur vi ska ut-

forma lärandet för eleverna. 

10 Ja, vi har organiserat kollegialt lärande på vår skola. 

11 Ja, vi har informellt kollegialt lärande på vår skola. 

12 Annat :__________________________________________________ 

13 Nej 

14 Vet ej 

 

16. Beskriv gärna lite mer i detalj vilka förändringar som skett på 

din skola. 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

17. Vilka prioriteringar anser du vara nödvändiga på din skola för 

att vidareutveckla försteläraruppdraget? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

18. Här är du välkommen att skriva ner eventuella synpunkter på en-

kätens utformning och/eller andra synpunkter som inte fram-

kommit i enkäten. 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Stort tack för att Du tog dig tid att svara på min enkät! 
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Operationalisering

Kategori Förklaring Fråga Källa

Inledande frågor 1. Befattning

2. Vilken skola 

3. Huvudsakligt ansvarsområde

4. Hur många förstelärare per 

skola

Eget intresse

Uppdrag Undersöka vilka 

uppdrag förstelärare

har, om tidsnedsättning finns 

och vem som formulerat roll- 

och ansvarsbeskrivningen 

samt om den är tydlig.

5.Tydlig roll- och 

ansvarsbeskrivning

6.Vem formulerat roll- och 

ansvarsbeskrivning

7.Tidsnedsättning för förstelärare

8. Uppdrag

Skolverket (2015). 

Barber & 

Mourshed (2007). 

Hattie (2009).

Kompetens Undersöka om förstelärarnas

kompetens tas tillvara via

kollegialt lärande

9.Kompetensen tas tillvara

10. Kompetenshöjning via 

kollegialt lärande

Robinsson (2011). 

Sandberg & 

Targama 

(1998). Timperley 

(2008, 2013). 

Hattie 2009). 

Alvunger (2015).

Reslutat & lärande Undersöka om elevernas

resultat och lärande ökat

11. Elevernas resultat gynnats av 

extra många förstelärare

12. Elevernas lärande gynnats av 

extra många förstelärare

Utbildningsdeparte

mentet (2012). 

Barber & 

Mourshed (2007). 

Hattie (2009).

Robinsson (2011). 

Scherp (2013). 

Organisation Undersöka om skolans 

organisation gynnar varje 

elevs lärande samt om 

skolutveckling sker

13A. Rektor har tydliga 

förväntningar på förstelärarna.

13B. Förstelärare tillsammans 

med rektor skapar skolans 

organisation.

13C.I vår organisation gynnar 

förstelärarnas arbete varje elevs 

lärande.

14. Organisationen förändrats till 

följd av förstelärarreformen.

15. Skolutveckling

Hattie (2009). 

Robinsson (2011). 

Scherp, (2013). 

Timperley (2013).
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Faktorladdningsmatris,

sammanställning

Faktor 1 Faktor 2 Faktor '3 Faktor '4

Organisation Resultat & lärande Kompetens Uppdrag

q9Upplever du att kompetensen 

hos förstelärarna tas tillvara  på din 

skolenhet?
,80

q11Hur har elevernas resultat 

gynnats av tillsättningen av extra 

förstelärare på din skolenhet?
,85

q12Hur har elevernas lärande 

gynnats av tillsättningen av extra 

förstelärare på din skolenhet?
,81

q13A- A. Förstelärare har en tydlig 

bild av vilka förväntningar rektor har 

på dem.
,89 ,78 ,72

q13B- B. Förstelärare tillsammans 

med rektor skapar skolans 

organisation.
,66 ,53 ,83

q13C- C. I vår organisation gynnar 

förstelärarnas arbete varje elevs 

lärande
,64 ,54

q14I vilken mån har organisationen 

på din skola förändrats som följd 

av förstelärarreformen?
,71

q151skolutveckling? - Ja, 

undervisningen har förändrats.
,52

q152skolutveckling? - Ja, skolans 

organisation har förändrats.
,85

q154skolutveckling? - Ja, kontakter 

med forskare och utomstående har 

ökat.
,88

q155skolutveckling? - Ja, på vår 

skola kommer fler förslag och 

idéer om utveckling fram.
,86

q158skolutveckling?- Ja, vi 

diskuterar (vertikalt/spår) hur 

undervisningen ska utvecklas i 

varje klassrum på vår skola.

,56

q159skolutveckling? - Ja, vi 

diskuterar tillsammans skolledare 

och förstelärare hur vi ska utforma 

lärandet för eleverna.

,75 ,73

Rotated Component Matrix
a

Component
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Förstelärare i utanförskapsområden ska gynna varje elevs lärande 

Jag går Magisterprogrammet i utbildningsledning och skolutveckling vid Karl-

stad universitet och genomför en enkätstudie Förstelärare i utanförskapsom-

råden ska gynna varje elevs lärande. 

Syftet med studien är att undersöka förstelärares och rektorers erfarenheter av 

försteläraruppdraget i utanförskapsområden. Jag vill också se om resultaten 

och lärandet ökat i dessa skolor genom tillsättningen av extra många förstelä-

rare. Eftersom antalet förstelärare är högt i utanförskapsområden undrar jag 

om deras försteläraruppdrag leder till skolutveckling i organisationen så att 

varje elevs lärande gynnas. Studien är av kvantitativ art och jag har valt att 

genomföra en webbenkät som består av några korta frågor som max tar 10 

minuter att fylla i. 

Min önskan är förstås att Du vill bidra med kunskap om detta ämne genom att 

besvara enkäten, och självklart är det frivilligt. De som får chansen att fylla i 

enkäten är du, rektorer och förstelärare i utanförskapsområdena. När du retur-

nerar din enkät ger du mig samtycke att använda ditt material. Svaren på frå-

gorna är anonyma och kan inte härledas till någon enskild person. Det är endast 

jag som kommer att ha tillgång till materialet och jag bearbetar det i statistik-

programmet SPSS. Den fråga som handlar om vilken skola du arbetar i kom-

mer att kodas eftersom det inte ska vara möjligt att utläsa svar från  enskilda 

personer. Resultatet kommer att sammanställas i min magisteruppsats som ska 

vara klar till sommaren 2017. Om du vill ta del av min studie när den är klar, 

hör gärna av dig. 

 

STORT TACK för Din medverkan! 

 

Har du några frågor är du välkommen att vända dig till mig via mail, …@..... 

 

Med vänlig hälsning 

Terhi Sörensen 

 


