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Sammanfattning 
 
Detta arbete tog avstamp i ett intresse för förhållandet mellan utbildningspolitiska frågor och hur 

de lokalt implementeras i verksamheten. Jag valde att fokusera på förstelärarreformen och att 

undersöka vilka av de från regeringen föreslagna arbetsuppgifterna som högstadie- och 

gymnasielärare ansåg att förstelärarna på skolan utförde, samt om de ansåg att arbetsuppgifterna 

förbättrade studieresultaten. Vidare undersöktes hur lärarna på ett mer generellt plan uppfattade 

tjänstens implementering på skolan, samt vad lärarna ansåg om förstelärarreformen som helhet. 

För att undersöka eventuella skillnader mellan olika lärargrupper användes Bourdieus teori om 

kapital samt en grund i professionsteori. 

Arbetet baseras på data insamlat via enkäter och intervjuer. Enkäter skickades ut till 17 

högstadie- och gymnasieskolor i Uppsala- Enköping och Knivsta kommun. Enkätstudien led i 

stort av dålig svarsfrekvens. 5 skolor hade över 30 % svarsfrekvens och sammanlagt hade studien 

en svarsfrekvens på 18 %, vilket gav 92 enkätsvar. Det genomfördes två intervjuer för att ge extra 

dimension åt arbetet.  

 Lärarna ansåg i liten utsträckning att förstelärarna utför de arbetsuppgifter som regeringen 

föreslog i promemorian Karriärvägar för lärare m.m. De ansåg också i liten utsträckning att 

arbetsuppgifterna påverkade studieresultaten på skolan. Den mer övergripande bilden av 

förstelärarreformens effekter på skolan följer samma trend. De flesta lärare tycker varken att 

upplevelsen av förstelärarnas arbete på skolorna är positiv, eller att de fått inblick i tillsättandet. 

De flesta lärare anser inte heller att förstelärarreformen i sin helhet är positiv eller att dess 

intentioner förvekligas. Det fanns dock skillnader mellan olika lärargrupper. De som själva hade 

en förstelärartjänst var tydligt mer instämmande vid samtliga av studiens delar. Det var också 

stora skillnader mellan äldre och yngre lärare, där de yngre lärarna var mer instämmande. De 

lärare som ansåg att läraryrket var en profession instämde mer i att statens intentioner med 

förstelärarreformen förverkligats. Skillnader i lärarnas sociala bakgrund gick inte att fastslå, även 

om en svag trend kunde ses i de flesta frågor. 

 

Nyckelord: Utbildningspolitik, Utbildningssociologi, Lärare, Högstadium, Gymnasium, Enkät, 

Intervju, Förstelärarreformen. 
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Inledning 

Den verksamhetsförlagda utbildningen har varit en av de mest givande delarna i min 

lärarutbildning. Där har jag genom möte med elever och samråd med erfarna handledare fått 

möjlighet att utvecklas i min lärarroll. Men den verksamhetsförlagda utbildningen ger inte bara 

personlig utvecklig i klassrummet, utan ger också tillfälle att uppleva hur olika skolor hanterar 

olika situationer och möjlighet att se hur det kollegiala samarbetet fungerar. Det var dessa 

erfarenheter som formade mitt intresse för förstelärarreformen. Jag hade svårt att få en tydlig bild 

av förstelärarnas arbete på skolorna, och förvånades över hur lite förstelärarnas roll diskuterades. 

Jag blev intresserad av att undersöka vad lärarna tänker om förstelärarnas arbete, och hur det 

förhåller sig på andra skolor än de jag besökt. För att ta reda på detta valde jag att i mitt 

examensarbete undersöka högstadie- och gymnasielärares tankar och åsikter kring 

förstelärarreformen och förstelärarnas arbete. 

Jag vill passa på att tacka alla de personer som varit mig till hjälp i arbetet. Jag vill speciellt 

tacka min handledare Josefine Krigh – för att du har svarat på sena mail och telefonsamtal, och 

för att du har varit flexibel in i sista sekund. Jag vill också framföra ett stort tack till de 92 lärare 

som svarat på enkäten, till de 2 lärare som ställt upp på intervju, och till de 17 rektorer som givit 

mig tillträde till deras skolor. Ni är alla fantastiska och utan er hade detta arbete inte varit möjligt! 
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Bakgrund 

Skolan är ett av de mest diskuterade ämnena inom politiken idag, och något som engagerar 

många när de ska välja parti. Den offentliga debatten framlägger ofta skolan som en organisation 

i kris, med svaga lärare, stökiga elever och brist på resurser. Dessutom fortsätter den svenska 

skolans resultat att sjunka enligt den nyaste internationella PISA-mätningen.1 Framförallt sjunker 

resultaten i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Svenska 15-åringar presterar också 

sämre än OECD-genomsnittet på problemlösning med koppling till kritiskt tänkande, kreativitet 

och uthållighet. Ofta ställs lärarna skyldiga i debatten. Lärarkompetens pekas i debatter ut som en 

av de avgörande faktorerna i ett välfungerande skolsystem, och låg kompetens bland svenska 

lärare anses ofta vara en orsak till de sjunkande resultaten. Debatten har pågått länge, 2002 skrev 

politikerna Jan Björklund och Lars Leijonborg i sin bok Skolstart om vikten av att höja 

ämneskompetensen bland lärare och lärarstuderande. Kraven på lärarutbildningen beskrivs som 

skrattretande och nivån är så låg att det inte går att misslyckas.2  

Under senaste 4 till 5 åren har det också varit stor fokus på läraryrkets låga status. I den 

politiska debatten framhålls höjda lärarlöner och karriärvägar som nyckeln till att höja yrkets 

status och förbättra skolan. Detta ska locka de mest högpresterande studenterna till yrket, och 

motivera yrkesverksamma lärare till vidareutbildning och till att utvecklas i sin roll som lärare. 

Förstelärare är en reform som regeringen införde 1 juni 2013 för att förbättra lärares möjligheter 

att göra karriär och därmed höja yrkets status. De första förstelärartjänsterna tillsattes hösten 

2013. Förstelärare får en lönehöjning på 5000 kronor per månad, vilket betalas av staten efter 

ansökan från skolan.3 Staten har beräknat att avsätta 2,3 miljarder till denna skolreform. Enligt § 3 

i Förordningen om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare ska en förstelärare vara 

en legitimerad lärare som kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete inom skolväsendet. 

Utöver detta ska en förstelärare visa särskilt god förmåga att förbättra elevers studieresultat och 

ha ett starkt intresse för undervisning. Regeringen gav också förslag på vilka arbetsuppgifter de 

tänkte sig att en förstelärare kunde ha, till exempel att initiera pedagogiska samtal och projekt 

samt coacha andra lärare.4 Tanken med reformen var att premiera särskilt skickliga lärare, skapa 

karriärmöjligheter och bidra till att höja resultaten i skolan. Båda lärarförbunden är positivt 

inställda till reformen.  

I vallöftena inför valet 2014 lovade Alliansen i sitt valmanifest att förstelärarna skulle bli fler.5 

De ville öka förstelärartjänsterna från 14 000 till 22 000. Var femte lärare skulle ha en 

                                                
1 Skolverket, (2015-01-20). 
2 Skolstart, (2002). s. 85. 
3 Utbildningsdepartementet, (2015-01-20). 
4 Regeringskansliet, (2015-01-20). 
5 Rosén, (2014-08-26). 
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förstelärartjänst enligt det nya målet. På vad Alliansen benämnde som problemskolor ville de att 

var tredje lärare skulle vara en förstelärare, och lönen skulle på dessa skolor skulle vara 40 000 

kronor per månad. De bästa lärarna skulle på så vis lockas till de lågpresterande skolorna. 

Lärarnas Riksförbund kom i februari 2015 ut med en egen utvärdering av förstelärarreformen. 

I Lärarnas Riksförbunds studie har några av förstelärarnas egna åsikter klarlagts. I 

undersökningen fick 1000 förstelärare, som är medlemmar i Lärarnas Riksförbund, svara på vad 

de gör, hur deras uppdrag ser ut och hur deras skola mött reformen. Redovisningen av 

undersökningen fokuserade främst på fyra resultat.6 Förstelärarna upplevde en koppling mellan 

höjd status och karriärreformen. 86 % menade att läraryrkets status kan höjas med reformen. 

Undersökningen visade att var fjärde förstelärare missgynnas av arbetsgivarna under den senaste 

lönerevisionen. Det fanns också bristande likvärdighet i villkoren för förstelärarna. Förstelärarna 

menade att de inte hade tillräckligt med tid för sitt uppdrag. Endast 36 % hade särskilt avsatt tid 

för uppdraget. Förstelärarna ansåg även att statens intentioner med reformen inte förverkligas. 70 

% av förstelärarna har visstidsuppdrag och 30 % tillsvidaretjänst. De flesta har alltså 

visstidsuppdrag, tvärtemot vad staten ville. Karriärvägarna var inte tänkta som ett korttidsprojekt.  

Förstelärarna i ovan nämnda undersökning blev tillfrågade om andra lärares inställning till 

reformen. Endast 9 % av förstelärarna ansåg att andra lärare hos samma arbetsgivare var generellt 

positiva till reformen. 49 % svarade att de andra lärarna varken var positiva eller negativa, och 

hela 34 % ansåg att de andra lärarna generellt var negativa. 7 % svarade vet ej.  

Hur reformen slagit ut på lokal nivå kan inte bara mätas genom förstelärarnas åsikter. Hur 

övriga lärare upplever tjänsten är minst lika viktigt. Tanken med reformen är att hela skolans 

arbete ska förbättras, inte bara enskilda lärares. Målet med reformen var att alla lärare på skolan 

skulle gynnas av försteläranas arbete. Min uppsats kommer att handla om hur alla skolornas lärare 

uppfattar förstelärarnas arbete och inrättande. Förstelärare och övriga lärare måste bilda en enhet 

som arbetar åt samma håll för att regeringens intentioner med skolutveckling och måluppfyllelse 

ska förverkligas. En positiv och sammansvetsad personalgrupp ökar förmodligen sannolikheten 

för detta. 

 

                                                
6 Lärarnas Riksförbund, (2015-02-07). 
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Litteraturöversikt 

Nedan presenteras ett avsnitt om tidigare forskning som har relevans för studien, samt ett om de 

teoretiska perspektiv som använts. Om förstelärarreformen finns ännu inte mycket skrivet, 

däremot finns annan litteratur som är av intresse. Eftersom flera olika områden kan anses vara 

relevanta för min studie presenteras dessa tematiskt.  

Tidigare forskning 

Förste lärare  

I Skolverkets rapport Vem är försteläraren? presenteras vem det är som typiskt har fått 

förstelärartjänsten.7 Rapporten bygger på huvudmännens ansökningar och en enkät från 

Skolverket. Den typiska försteläraren är en kvinna, i genomsnitt 45 år gammal, undervisar främst 

i svenska eller matematik och jobbar på en medelstor kommunal grundskola. När rapporten 

publicerades tidigt 2014 hade 7 % en tillsvidaretjänst och 93 % ett tidsbegränsat uppdrag. Den 

manliga försteläraren jobbar i större utsträckning i gymnasieskolan och undervisar i matematik. 

68 % av förstelärarna har utsetts med ansökningsförfarande. 60 % av huvudmännen anger att de 

inte har frigjort någon extra tid för försteläraruppdraget. Rapporten visar också att huvudmännen 

avser att låta förstelärarens främsta uppgifter vara: coacha andra lärare, skapa pedagogiska 

diskussioner och vara ämnesansvariga. Skolverkets slutsats är att förstelärarnas arbetsuppgifter 

ligger väl i linje med de förslag på arbetsuppgifter som regeringen föreslog i promemorian 

(U2012/4904/S) Karriärvägar för lärare m.m.8 Dock kan rapportens reabilitet diskuteras. Att mäta 

vad huvudmännen angett som de tänkta arbetsuppgifterna behöver inte vara samma sak som vad 

som sker i skolan. 

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping publicerade sista april 2015, på 

uppdrag av länets förvaltningschefer, en rapport om kompetensbehovet hos förstelärare. Syftet 

var att samla in information om vad förvaltningschefer, rektorer, förstelärare och lärare tycker är 

viktiga kompetenser hos förstelärare. Vad som är mest relevant för min studie är dock frågan om 

förstelärarnas bidrag till undervisningskvalitén. Rapporten visar att 62 % av förstelärarna menar 

att de har en bidragande funktion till att undervisningskvalitén ökar, men endast 43 % av de 

övriga lärarna, där endast 3 % av lärarna svarar stämmer helt och hållet. 39 % av lärarna svarar 

dessutom stämmer inte alls. Det visar på en låg tilltro till förstelärarnas bidrag till 

undervisningskvaliteten från lärarkåren.9 

                                                
7 Skolverket, (2014). 
8 Utbildningsdepartementet, (2012-09-24) 
9 Bäcklund, Segolsson, Sädbom, (2015-05-06). s. 32. 
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Det finns några tidigare studentuppsatser om förstelärare. Två uppsatser som berör samma 

områden som mina beskrivs kort nedan. Sara Petterssons examensarbete undersöker om elva 

förstelärare är förtrogna med de krav som regeringen ställt via lag och förordningar som beslutats 

om förstelärarreformen. Det konstateras att många av förstelärarna inte vet vad reformen går ut 

på. Hon menar att det behövs tydligare direktiv vad reformen ska innebära rent praktiskt.10 

Viklund och Lundströms C-uppsats intresserar sig för belöningssystem och frågar lärare och 

förstelärare på en skola i Gävle kommun hur de upplever implementeringen av 

förstelärarreformen. Motivationen hos de lärare som de undersökte hade inte ökat med reformen, 

däremot hade det kollegiala samarbetet och atmosfären försämrats.11 Deras studie är dock 

begränsad till endast en skola. Det är omöjligt att veta hur resultatet förhåller sig till övriga skolor 

i landet. Annan litteratur om förstelärare eller reformen har jag inte kunnat hitta. 

Betydande faktorer  för  högre s tudieresul tat 

En del av mina frågeställningar är vilka av regeringens angivna förslag till arbetsuppgifter som 

högstadie- och gymnasielärarna anser höjer studieresultaten på skolan. De får även frågan om de 

anser att förstelärarreformen höjer rikets studieresultat. Därför är det intressant att titta på vilka 

faktorer tidigare forskning visat på påverkar studieresultaten.  

Att en bra lärare har betydelse för elevernas resultat har visats i åtskilliga studier. För att 

nämna en så kommer Catharina Tjernbergs i sin avhandling framgångsfaktorer i läs och skrivlärarande. 

En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken fram till slutsatsen att den enskilda läraren 

är den viktigaste framgångsfaktorn i skolan.12  

Ida Lidegran visar i sin avhandling Utbildningskapital: Om hur det alstras, fördelas och förmedlas att 

elever med större nedärvt utbildningskapital lyckas bättre i skolan. De allra högst bemedlade 

studenterna valde läkar-, civilingenjörs- och juristutbildningar.13 Föräldrarna hade betydelse för 

framgångarna, de förmedlade en tillit till utbildningssystemet och att studier lönar sig. De har 

också större möjlighet att hjälpa sina barn med studierna.14 Lidegran påpekar att 

utbildningskapitalet i Uppsala är särskilt högt.15 Hur detta kan påverka mina resultat, och är något 

reflektera över i analysen.  

I Skolverkets rapport Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval påpekas att flickor lyckas 

bättre än pojkar i skolan. Svenskfödda lyckas också bättre än utlandsfödda, även om skillnaden i 

studieprestationer är större mellan könen. Störst är skillnaden mellan könen i ämnen som kan 

anses feminina, som bild, hemkunskap och svenska. På samma sätt är skillnaderna minst i 

                                                
10 Pettersson, (2015-04-25). s. 24. 
11 Lundström & Viklund, (2015-05-06) s. 52. 
12 Tjernberg, (2013). s. 246 ff. 
13 Lidegran, (2009). s.233. 
14 Lidegran, (2009), s. 236 
15 Lidegran, (2009). s. 231. 
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matematik och teknik. Idrott och hälsa är det enda ämnet där pojkar presterar bättre. Skolverket 

baserar sin rapport på sin egen statistik.16  

Inga Wernersson belyser i Könsskillnader i skolprestationer – idéer och orsaker förklaringar till pojkars 

lägre skolprestationer. Hennes förklaring till skillnaderna mellan könen är framförallt att 

engagerat skolarbete är feminint kodat och hotar pojkarnas maskulinitet. Hon påpekar att 

skolprestationers fördelning mellan könen har förändras genom tid, och inte kan härledas till 

pojkar skulle vara mindre kognitivt utvecklade.17 

Tidigare litteratur på området fokuserar främst på förutsättningar för bättre skolresultat. Men 

även faktorer i skolsystemet har varit föremål för forskning.  Seeding the United States Education 

System through the Prism of International Comparisons analyserar USAs skolsystem i förhållande till de 

internationella PISA-undersökningarna.18 Frågeställningen Schleicher ställer sig är vad USA kan 

lära sig av att analysera de länder som presterar bättre med mindre resurser. Eftersom PISA-

undersökningarna inte visar vad länderna har gemensamt i skol- och utbildningsystem utan 

endast studieresultat, har tidigare forskningsstudier genomförts för att undersöka hur 

skolsystemen i PISA-länderna jämför sig och vad som skiljer de högpresterande länderna från de 

lågpresterande. Schleicher jämför dessa högpresterande länder med USA och redovisar flera 

utvecklingsmöjligheter. Schleicher menar att högt antal invandrare eller socioekonomisk 

bakgrund inte uteslutande kan vara orsaken till låga resultat. Flera andra länder med högre antal 

invandrande människor hade högre resultat. I många länder var skillnaden i studieresultat mellan 

elever med olika socioekonomisk bakgrund inte lika stor som i USA. Schleicher presenterar i 

artikeln ett antal faktorer som USA borde anamma från högpresterande länder för att nå högre 

resultat. Lärarutbildningarna borde locka de mest högpresterande eleverna – där hög lön var en 

utmärkande faktor. Lärarna bör få riktigt med kompetensutveckling och tid att diskutera 

måluppfyllelse. De allra bästa lärarna skulle lockas till de mest utmanande klassrummen. Länder 

som traditionellt konkurrerat med arbetskraft, till exempel Sydkorea, konkurrerar idag även med 

utbildning, hög kompetens och analysförmåga. Framgång kommer, enligt Schleicher, i framtiden 

gå till de individer och länder som presterar bäst och inte längre vara baserat på traditionella 

maktförhållanden.  

 

Social  bakgrund och yrkesval  

Studien intresserar sig för om uppfattningar om förstelärarreformen skiljer sig hos lärarna 

beroende på deras egna sociala bakgrund och vilken skola de arbetar på. Därför är det intressant 

att titta på vad forskning säger om skolors sociala placering på marknaden och hur det påverkar 

deras elevrekrytering. 

                                                
16 Skolverket, (2015-05-06). s. 36 
17 Wernersson, (2015-05-06) s. 57 ff. 
18 Schleicher, (2009). 
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Det finns en tradition av att personer av olika kön väljer olika utbildning – inom 

lärarutbildningen finns det exempelvis fler kvinnor än män.19 Vilket socialt kapital man besitter 

har också betydelse för valet att vidareutbilda sig. De personer som har tilltro till sig själv och 

stöd från omgivningen har en större chans att lyckas med sina studier. Både individers val av 

utbildning, hur effektivt de genomför utbildningen och hur långt de når i karriären påverkas av 

det sociala kapitalet. Personer från lägre social grupp verkar inte få den stöttning som behövs för 

att nå studieframgång.20 

Emil Bertilssons avhandling Skollärare. Rekrytering och yrke syfte är att undersöka 

gymnasielärares och lärarstudenters rekrytering till utbildning och skolor.21 I studien användes 

Pierre Bourdieus teori om kapital och kopplar det till utbildningsstudier. Han använder sig av 

statistiska data från SCB och intervjuer. Han konstaterar att rekryteringen till lärarutbildningen 

förskjutits från 1977- 2009. De kategorier av lärare som haft en tydlig manlig dominans har blivit 

mer kvinnodominerade. Andelen lärare utan utbildning har också ökat. Det har skett ett 

generationsskifte där många lärare pensionerats, vilket lett till en press att öka antalet lärare. Detta 

skedde samtidigt som lärarutbildningen genomgick flera förändringar vilket ledde till en ökad 

rekryteringsförändring. Huvudresultatet i Bertilssons avhandling är att studenter med högre 

studiemeriter oftare väljer bort lärarutbildningarna. Speciellt lärarutbildningen mot de äldre 

åldrarna, som tidigare lockat studenter mer större tillgångar, har fått en förändrad rekrytering. 

Således har rekryteringsskillnaderna mellan förskollärarutbildningarna och 

ämneslärarutbildningarna över den studerade tiden minskat. Till följd av att lärarstudenterna blir 

mer lika blir den äldre och den yngre generationen på gymnasieskolorna mer olika.22 

Rekryteringen av lärare är av intresse då det är lärarnas åsikter som studeras. I den här uppsatsen 

ger Bertilssons avhandling en förståelse för vilken bakgrund de äldre och yngre personerna som 

jobbar ute på skolorna i Uppsala har.  

Bertilsson skriver också om hierarkier lärarna emellan. Beroende på vilken skola man jobbar 

på, och vilket ämne och årskurs man undervisar i så har lärarna olika status. Lärare avancerar ofta 

inte särskilt långt lönemässigt – däremot finns det trender i hur lärare rör sig genom Uppsalas 

skolmarknad. Lärarna på de fristående skolorna är oftare yngre, med tillfälliga anställningar och 

lägre lön. Motpolen är de kommunala studieförberedande gymnasieskolorna, med äldre, mer 

välbetald och i större utsträckning fast anställd personal.23  

Lärarprofess ionens utveckl ing – decentral i ser ing och s tatushöjande s trateg ier  

Intentionen med förstelärarreformen var att öka läraryrkets status och profession. En av mina 

frågeställningar är om lärarna tycker att förstelärarreformen bidrar till att öka yrkets profession. 

                                                
19 Statistiska centralbyrån, (2015-05-18). 
20 Davidsson, (1999). s. 13 ff. 
21 Bertilsson, (2014). 
22 Bertilsson, (2014). s. 245 ff. 
23 Bertilsson, (2014). s. 200.  
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Därför är det av intresse att se vad som byggt lärarprofessionen. Hur har decentralisering och 

marknadisering påverkat professionen och vilka statushöjande strategier har används i skapandet 

av lärarprofessionen? De senaste decennierna har stora förändringar skett i skolan. De främsta är 

skolans decentralisering, marknadiseringstendenser, införandet av en mål- och resultatstyrd skola 

och lärarkårens kommunalisering.24  

Christina Florin undersöker i sin avhandling Kampen om katedern. Feminiserings- och 

professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår hur lärare under den senare delen av 

1800-talet och tidiga 1900-talet utvecklat strategier för att få makt och kontroll över sin 

profession. Kvinnor började träda in i yrket – att undervisa de lägre klasserna ansågs som ett 

lämpligt yrke för en ogift kvinna och de var dessutom billiga att anställa. Men också unga män 

från mer rurala förhållanden såg chansen att avancera socialt. Männen använde sig av social 

closure, det vill säga utestängning, som strategi för ökad status mot kvinnorna.25  

Paula Berntsson visar i sin avhandling Lärarförbundet, förskolelärare och statushöjande strategier att 

åsikterna om vilka strategier som höjde förskolelärarnas yrkesstatus skiljde sig mellan 

förskolelärarna. För att lyfta ett av exemplen var de förskolelärare som var engagerade i fackliga 

möten, hade längre utbildning och arbetade med barn vars föräldrar hade ett arbete mer positiva 

till den statusförhöjande effekten av att säga förskola istället för daghem.26 Förskolelärarnas 

utbildningskapital påverkade i flera fall deras åsikter om de strategier som Lärarförbundet 

använde sig av. De förskolelärare som hade större tillgångar var också de som var mest positiva 

till statushöjande åtgärder. 

Olika yrkens sociala position studerades av Lennart Svensson & Ylva Ulfsdotter Eriksson i 

Yrkesstatus. En sociologisk studie av hur yrken uppfattas. 1819 personer svarade på en enkät där de fick 

värdera 40 yrken var på en skala 1-9. Totalt frågades om hundra yrkens status och dessa 

jämfördes med en liknande studie från 1950. Grundskolelärare hamnade på plats 52 och 

gymnasielärare på plats 44 – vilket räknas som mellanstatusyrken.27 1950 var läraryrket på plats 3 

av 25 undersökta yrken. Det kan konstateras att läraryrkets status har sjunkit under perioden. 

Författarna diskuterar om att förändringar i utbildning, yrkets löneutveckling eller ökat 

omsorgsansvar kan vara orsaker till yrkets statussänkning.28  

Skolan har varit föremål för genomgripande reformer med syfte att skapa en decentraliserad, 

demokratisk och lättstyrd skola. Niklas Stenlås diskuterar i En kår i kläm hur olika reformer 

påverkat lärarna. Han konstaterar att gång efter gång har reformerna motiverats i att stärka 

lärarnas profession och status. Men makt att utforma regler och normer har inte givits lärarna och 

det är inte de professionella som tillåts styra verksamheten. Detta är grundkriterier som sätts upp 

                                                
24 Bertilsson, (2014). s. 37. 
25 Florin, (1987). s. 4. 
26 Berntsson, (2006). s. 231. 
27 Svensson, (2009). s. 32. 
28 Svensson, (2009). s. 37. 
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för en klassisk profession. Reformerna har istället tvärtom lett till att yrket deprofessionaliserats 

och de högpresterande studenterna flyr utbildningarna.29 

Johanna Ringarp undersöker i hennes avhandling Professionens problematik hur professionen 

påverkats av kommunaliseringen av skolan. Hon har tittat på lärarförbundens, riksdagens och 

Statens arbetsgivares arkiv samt genomfört intervjuer av personer med koppling till reformerna, 

som dåvarande politiker och lärarförbundets ordförande. Hon konstaterar att kommunaliseringen 

lett till en deprofessionalisering av yrket. Yrkets abstrakta kunskap, autonomi, handlingsutrymme 

och egenkontroll har minskat.30 Hon påpekar att kommunaliseringen inte står som den enda 

boven i dramat, deprofessionaliseringen har skett succesivt över tid. När utbildningsnivån i 

samhället ökade, blev samtidigt lärarnas ställning lägre. Hon menar att kommunaliseringen kan 

ses som ett ytterligare steg mot ett deprofessionaliserat yrke.31  

Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska verktyg som studien tagit hjälp av vid analys av resultatet. 

Att undersöka om det finns skillnader mellan lärarnas åsikter kräver ett angreppsätt som ger 

mening åt de undersöka frågorna. 

Utbildningssoc io log iska verktyg 

Utbildningssociologi kan definieras som det samhällsvetenskapliga studiet av utbildning. Det är 

ett område inom sociologin som framförallt undersöker utbildning i förhållande till ekonomi, 

politik och social ställning. Sociologin har sin grund i den första delen av 1800-talet, där Auguste 

Comte, och senare Èmile Durkheim, var frontfigurer i dess utveckling.32 Comte och Durkheim 

ser människors gärningar som kollektivistiska, det vill säga, de hänför beteenden hos individer till 

personernas bakgrund och sociala situation. 

Pierre Bourdieu anses vara en av de som bidragit mest till sociologins utveckling under senare 

tid.33 Bourdieu var tidigt intresserad av durkheimiansk tradition, där individers beteende förklaras 

genom sociala strukturer; ett samhälle hålls samman av kollektiva normer, värden och 

trosföreställningar. Men Bourdieu höll sig inte endast inom kollektivistisk tradition, utan anknöt 

sig också till fenomenologin; en synvinkel som ger tillgång till studiet av människors 

föreställningar och sinneserfarenheter av den sociala världen.34 

Till hjälp för att analysera eventuella skillnader mellan lärarnas åsikter användes Bourdieus 

teori om nedärvda och egenförvärvade kapital. Kapital kan ses som värden, tillgångar eller 

resurser och kan vara både symboliska och ekonomiska. De symboliska kapitalen är det som 

                                                
29 Stenlås, (2009) s. 96. 
30 Ringarp (2011). s. 183 
31 Ringarp (2011). s. 190. 
32 Broady, (1998). s. 3. 
33 Förord av Bengt Gesser i Bourdieu, (1991). s. 7 ff. 
34 Broady, (1998). s. 188 ff. 
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sociologer intresserar sig av och kan förklaras som det sociala grupper igenkänner och erkänner 

som värdefullt. Inom det symboliska kapitalet ryms en mängd underkategorier som till exempel 

kulturellt-, socialt-, utbildnings- och vetenskapligt kapital.35 Kapitalen kan vara egenförvärvade 

eller ärvda. Egenförvärvade kapital innebär att kapitalet uppnåtts själv, genom till exempel betyg. 

Exempel på ärvda kapital är social klass och språk.36  

Anledningen till att använda denna typ av verktyg är förstelärarreformens politiska grund. Att 

politiska åsikter skiljer sig mellan sociala grupper i samhället är sedan tidigare väl etablerat. Det är 

därför av intresse att studera ifall meningsskillnader i lärarkåren kan hänföras till lärarnas ärvda 

och/eller egenförvärvade symboliska kapital. Att använda sig av Bourdieus begrepp kapital i 

analysen är inte helt och hållet problemfritt. I användningen av verktygen är det viktigt att 

reflektera över vad för slutsatser som kan dras. Även om skillnader mellan olika grupper av lärare 

kan tydas, så kan det vara svårt att avgöra vilken faktor som är grunden till åsiktsskillnaderna. 

Därför behöver frågan om vilka tillgångar är som är relevanta för en särskiljning ställas. 

Yrkesgruppen lärare kan utifrån verka som homogen; alla har trots allt samma yrke, och på så vis 

en liknade social ställning. Kapitalbegreppet används i uppsatsen som ett verktyg för att försöka 

identifiera de interna skillnaderna i kåren.  

I Bourdieu kapitalteori ses inte kapitalen som strikta resurser. De omformas ständigt i strider 

mellan grupperna. Grupperna, som kan vara exempelvis sociala klasser, familjer eller 

yrkesgrupper, utvecklar strategier för att bevara eller öka värdet av det kapital de har. De hindrar 

samtidigt andra gruppers från att kunna göra detsamma som de själva gör.37 Gruppers strider om 

kapital kan för läsaren exemplifieras i frågan hur betyg värderas vid antagning till högre 

utbildning. I Sverige avgörs intagning till högre utbildning på betyg eller högskoleprov. I 

jämförelse sker i USA antagning till högre utbildning på olika sätt vid olika lärosäten. I 

antagningsprocessen ingår, förutom betyg, personliga brev, intervjuer och referensbrev. Det är 

inte helt ovanligt att hänsyn tas till eventuella svårigheter i samband med personens sociala 

bakgrund samt snittbetyget vid den sökandes gymnasieskola. Oavsett personliga åsikter, 

exemplifierar detta tydligt att striderna om kapitalens värde fått olika genomslag. Ett annat 

exempel är förhållandet mellan utbildning och lön. Vilket utbildningskapital är värt en högre lön 

och hur strider yrkesgrupperna om detta? Kapitalen är på så vis sammankopplade med det 

professionsteori beskriver som strategier, som beskrivs vidare i nästa del av teoriavsnittet. 

                                                
35 Broady, (1998). s. 171. 
36 Broady, (1998). s. 3. 
37 Broady, (1998). s. 19. 
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Profess ionsteor i  

Införandet av förstelärarreformen motiverades med att läraryrket skulle erhålla karriärvägar som i 

sin tur skulle leda till höjd yrkesstatus och professionalitet. I fråga om vad lärarna anser förhöjer 

skolans status är därför professionsteori intressant.  

Det är viktigt att tydliggöra skillnaden mellan yrke och profession. I professionsteori anses ett 

yrkes kunskapsbas har en stor betydelse för den professionella statusen. En profession kan 

definieras som en yrkesgrupp med ”längre vetenskapligt baserad utbildning som själva 

kontrollerar sin kunskapsbas.”38 Detta ger yrket kontroll och monopol över yrkesgruppens arbete. 

För att erhålla professionsstatusen behövs strategier. Dessa strategier kan se olika ut men kan 

exemplifieras i att yrket utesluter andra grupper från att utöva det, eller genom att få hjälp av 

staten att etablera professionen – exempelvis genom statlig legitimation eller utbildningens längd.  

I professionsforskning har generellt yrken studerats som helheter och deras strider och 

strategier beskrivits mot varandra. Men det finns professionsforskning som är intresserad av 

intern stratifiering i yrkeskåren – där olika slags karriärsmönster utvecklas inom yrkesgruppen. En 

forskare som skrivit om detta är Andrew Abbott. Han beskriver den interna stratifieringen med 

att samma yrke kan ha olika status beroende på arbetsplats och/eller arbetsuppgifter. Han 

exemplifierar med hur läkare, jurister och sjuksköterskor som jobbar på ett mentalsjukhus eller på 

en kriminell anstalt har lägre status i jämförelse med andra inom yrket. Yrkesutövarna har dock 

samma utbildning i bakgrunden.39 I läraryrket är att jobba högre upp i åldrarna, och att undervisa 

i ett teoretiskt ämne på en högpresterande skola betydligt mer prestigefullt än att jobba längre ner 

i åldrarna, med praktiskt ämne, på en förortsskola. Det som är intressant att fråga sig i samband 

med denna undersökning är om lärare med olika tillgångar har olika åsikter om statushöjande 

strategier. Vilka tillgångar besitter de lärare som anser att samhället ser läraryrket som en 

profession? Skiljer det sig från de lärare som inte anser det? Det vill säga – ses 

förstelärarreformen som en statushöjning för en särskild del av lärarkåren?  

 

 

                                                
38 Berntsson, (2006). s. 73. 
39 Abbott, (1988). s. 120. 
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Syfte och frågeställningar 

Studien baseras på ett övergripande intresse för förhållandet mellan utbildningspolitik och hur 

dess tillämpning och verkningar upplevs av de yrkesverksamma på lokal nivå. Syftet med denna 

studie är att studera lärarkårens attityder till den politiskt instiftade karriärtjänsten förstelärare 

samt till förstelärares arbete på deras egen skola. Det ligger också i studiens syfte att studera om 

åsikterna skiljer sig åt mellan lärarna. Detta ses genom att studera relationen mellan lärarnas 

åsikter och deras nedärvda/egenförvärvade utbildnings- och kulturella kapital.  

 

1. Vilka av de arbetsuppgifter som regeringen föreslår i promemorian Karriärvägar m.m. i 

fråga om lärare i skolväsendet (U2012/4904/S) anser högstadie- och gymnasielärare att 

förstelärare på skolan utför, och på vilket sätt relateras dessa till eventuell påverkan på 

skolans studieresultat? 

2. Hur uppfattar lärarna förstelärarreformens effekter på skolan?  

3. Tycker lärarna att statens intentioner med reformen förverkligas? Tycker de att 

reformen bidrar till yrkets professionalisering och attraktionskraft?  

4. Finns det skillnader i högstadie- och gymnasielärarnas uppfattningar i frågorna 

beroende på lärarnas egna nedärvda/egenförvärvade tillgångar och/eller deras 

politiska tillhörighet? 
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Metod  

Studien består av två delar, en kvantitativ och en kvalitativ. Den ena delen är en 

enkätundersökning och den andra en intervjuundersökning. Nedan presenteras 

datainsamlingsmetod, urval, genomförande samt databearbetning och analysmetod. 

Metodavsnittet avslutas med en reflektion över metodvalet och hur det kan ha påverkat studiens 

pålitlighet och validitet.  

Metod för datainsamling 

Enkätundersökningen är en lämplig metod att använda då forskningsområdet ännu inte är väl 

undersökt samt att det i studiens intresseområde ligger att få en bredare bild av högstadie- och 

gymnasielärarnas åsikter. Det finns ett intresse att undersöka om det finns skillnader mellan olika 

lärargrupper vilket kräver ett kvantitativt material. Syftet med studien är framförallt att ge en 

kvantitativ inblick, men för att bättre förstå resultaten har även två intervjuer genomförts. 

Enkäten består främst av flervalsfrågor där lärarna kryssar i svarsalternativ på en fyra-gradig skala 

(se bilaga 1). 

Ett problem med enkätstudier är risken för stora bortfall. För att minska dessa bortfall 

genomfördes en personlig presentation av studien där så varit möjligt. Detta för att lärarna skulle 

få möjlighet att ställa frågor samt få en bättre förståelse för syftet med studien. Enkäten är 

utformad så att den tar 5 – 10 minuter att besvara. Lärarna har mycket att göra – för att få lärarna 

att fylla hela enkäten kan den inte ta mer tid i anspråk. Samtidigt kan enkäten inte heller vara för 

tunn – då riskerar arbetet att bli intetsägande.  

Det visade sig vara svårt att inom detta arbetes begränsade tidsram få ihop tillräckligt många 

enkätsvar från lärare för att ge tillfredställande pålitlighet. Två lärare har intervjuats för att kunna 

ge en djupare, mer kvalitativ förståelse för lärarnas tankar i frågorna samt belysa enkätresultaten. 

Intervjuerna har varit 20 minuter långa.  

Urval 

Urvalet till enkätstudien skedde i två omgångar. I det första steget valdes 20 högstadieskolor i 

Uppsalaområdet ut. Dessa valdes ut selektivt för att representera olika demografiska skillnader – 

som skolans betygssnitt och geografiska läge. Detta gjordes för att med större sannolikhet nå 

lärare med olika förutsättningar och bakgrund. Då enkäterna distribuerades i pappersformat gav 

det vissa geografiska begräsningar till vilka skolor som hade möjlighet att delta. Sex skolor 

tackade ja till att delta i studien under den första omgången. Då jag tänkte mig att skolbesök i 

person och enkätutdelning i pappersformat skulle ge en relativt god svarsfrekvens räknade jag 

med att få in tillräckligt många enkätsvar. Så var inte fallet. 
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En andra urvalsprocess skedde då de första skolorna inte gav tillräckligt hög svarsfrekvens för 

att ge ett tillfredställande antal svar. Studien breddades till att undersöka både högstadie- och 

gymnasieskolor och alla skolor inom Uppsala- Enköping- och Knivsta kommun kontaktades.  

Intervjupersonerna kontaktades i samband med den andra urvalsprocessen. Dessa personer 

valdes ut då de i samband med den första enkätomgången visat intresse för undersökningen och 

gav intryck av att vara insatta i frågorna.  De två personer som blev tillfrågade gick båda med på 

att bli intervjuade. 

Genomförande 

Enkätstudien skedde, som nämnt ovan, i två omgångar. I den första omgången kontaktades 20 

skolor, inledningsvis via mail till rektorn på skolan. Några dagar senare kontaktades rektorerna via 

telefon. Sex av skolorna valde att delta i studien, och sju skolor tackade nej. Resterande sju 

rektorer gick inte att nå via telefon eller mail. I den andra omgången inleddes kontakt direkt via 

telefonsamtal till rektor. Sex högstadieskolor och fem gymnasieskolor tackade ja. Ingen av de 

högstadieskolor som gick att nå tackade nej. Nio gymnasieskolor tackade nej. De övriga skolorna 

inom Uppsala- Enköping- och Knivsta kommun kunde under den begränsade tiden inte att nås 

via telefon. 

Pappersenkäter har generellt en högre svarsfrekvens än webbplatsbaserade enkäter. I studien 

förutsätts minst 100 deltagande lärare för att ge en tillräcklig grund för arbetet att stå på. 

Eftersom tillträde till många skolor är begränsad, främst på grund av stor arbetsbelastning hos 

lärarna i slutet av terminen, var en hög svarsfrekvens på de deltagande skolorna eftersträvansvärt. 

Enkäterna distribuerades på det sätt som rektorn ansåg vara möjligt och tillät på den aktuella 

skolan. Planen var att närvara vid skolans gemensamma möten och dela ut enkäter i person, 

föredragsvis för direkt ifyllning och inlämning. På flera av skolorna fanns inga gemensamma 

möten för lärarna inplanerade. Totalt hade fem skolor möjlighet att låta mig presentera arbetet 

inför lärarna. På tre skolor lades enkäterna ut i personalrummet, och de ifyllda återlämnades in i 

en kartong. Vid andra utdelningen skedde utskick av enkäter direkt i lärarnas fack. Lärarna fick ett 

mail om återlämningsdatum och plats via en administratör på skolan. Återlämning skedde i ett 

annat fack eller i skolans expedition. Detta var det sätt som blev möjligt att genomföra då 

inledande kontakt och utlämning av enkäter skedde inom en strikt tidsram. Lärarna fick 

information om studien, utöver enkätens försättsblad, via mail från rektorn. Enkäterna hämtades 

efter ungefär en vecka vid den första omgången och efter fyra arbetsdagar vid den andra.  

På förfrågan från rektorerna delades även en digital enkät ut vid tre skolor. Vid en av dessa 

delades både digitala enkäter och pappersenkäter ut. Enkäten var densamma som den som delats 

ut på papper – men i form av ett ifyllbart PDF-dokument. Lärarna på dessa skolor fick två 

inlämningsalternativ: de kunde antingen skriva ut enkäten och lägga i expeditionen där 

upphämtning skedde som på andra skolor, eller skicka enkäten direkt till mig via mail. Endast tre 

enkäter lämnades in digitalt. 
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Studien har genomgående lidit av låg svarsfrekvens. Enkäter lämnades ut till totalt cirka 600 

lärare vid 17 skolor. Vid tre av dessa, med sammanlagt 80 lärare, besvarades inga enkäter och de 

räknas därför inte med i redovisningen. Av de 14 kvarvarande skolorna fanns sju med 

svarsfrekvens över 10 %, och endast fem med svarsfrekvens över 30 %. Dessa fem redovisas 

separat, medan övriga slås samman till en kategori (”övriga skolor”). Från dessa 14 skolor kom 

sammanlagt 92 svar från 520 lärare, vilket ger en total svarsfrekvens på 18 %. Svarsfrekvenserna 

för skolorna presenteras i tabell 1.  

För att säkerställa skolornas anonymitet presenteras inte det absoluta antalet för de enskilda 

skolorna.  I tabell 2 och 3 jämförs svarsfrekvensen beroende på elevåldersgrupp och skolform. 

Den lägre svarsfrekvensen hos gymnasieskolorna kan sannolikt förklaras med att de endast 

medverkade i den andra enkätomgången och därför fick kortare svarstid.   

 

 

Tabell 1. Svarsfrekvens per skola 

Skola Svarsfrekvens 

Skola A  94 % 

Skola B  56 % 

Skola C  48 % 

Skola D  35 % 

Skola E  35 % 

Övriga skolor 9 % 

Genomsnitt: 18 % 

 

 

Låg svarsfrekvens är ett problem, då det är svårt att säkerställa att de svarande lärarna är ett 

representativt urval. Det hade varit önskvärt med en total svarsfrekvens på minst 30 %, och helst 

över 50 %. Eftersom detta inte uppnåddes måste den låga svarsfrekvensen alltid finnas i åtanke 

vid analys av resultaten. Ett sätt att förbättra trovärdigheten hos studien är att jämföra 

demografisk information mellan de svarande och den totala populationen, men på grund av det 

begränsade spannet av detta arbete kan inte en djupgående demografisk analys utföras. 

Könsfördelningen har jämförts mot information som finns fritt tillgänglig från SCB40, och även 

mot Uppsala kommuns medelålder för lärare och funnit god överenstämmelse (se i resultat och 

analys). Dessutom har lärarnas kön och ålder jämförts mellan skolorna med god svarsfrekvens 

(över 30 %), och de med låg svarsfrekvens (under 30 %). Även i detta fall har överenstämmelsen 

varit god (se bilaga 3). Detta ger en indikation på att de svarande är representativa, men utan 

djupare analys måste resultaten ändå tolkas med försiktighet.  

                                                
40 SCB, (2015-05-18). 

Tabell 2. Svarsfrekvens per skolform 

Skolform Svarsfrekvens 

Kommunal 18 % 

Fristående 17 % 

Tabell 3. Svarsfrekvens per stadium 

Åldersgrupp Svarsfrekvens 

Högstadium 22 % 

Gymnasium 13 % 
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Frågorna som ställdes i intervjuerna kan ses i bilaga 2. Intervjuguiden konstruerades utefter de 

förslag som beskrivs i Metodpraktikan av Esaiasson m.fl.41 Guiden konstruerades tematiskt med 

utgångspunkt i den första omgången av enkätundersökningen. Förstelärarens roll på skolan och 

generella attityder till förstelärarreformen var de två teman som behandlades. Intervjuerna 

spelades in via ljudupptagning efter godkännande av respondenterna. Intervjuerna 

transkriberades inte eftersom tidsbegränsningen gjorde ett sådant tidskrävande arbete omöjligt att 

genomföra. 

Databearbetning och analysmetod 

Data fördes in i dataanalysprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) för analys. 

Data bearbetades genom att undersöka samband med deskriptiv statistik och korstabeller.  

Intervjuerna presenteras tematiskt och sammanfattande.  Liksom vid alla kvalitativa 

undersökningar finns det en mån av tolkning från forskarens sida. Även de kommentarer som 

lärarna haft möjlighet att skriva på enkäten ges utrymme.  

Studiens teoretiska dimensioner påverkar vad som sammanställs och analyseras. Att försöka 

skilja ut olika typer av lärares åsikter grundar sig i ett teoretiskt antagande att de variabler jag mätt 

kan leda till åsiktsskillnader. Detta förutsätter också att detta går att mäta med en enkät. I varje 

steg av analysen är det därför viktigt att fråga sig om vilken information som egentligen ges.  

De åsiktsskillnader som diskuteras i resultatdelen har prövats med Persons chi-två- eller 

Fischer’s testvariabel. I båda fallen har 95 % konfidensgrad, det vill säga p < 0,05, krävts för att 

anse att de observerade skillnaderna är signifikanta. Båda testvariablerna är lämpliga att använda 

när svarsalternativen antar diskreta värden, och jämförelsen således görs på frekvensbas. Persons 

chi-två antar normalfördelad data och kan därför vara missvisande för små grupper. I denna 

studie följs den vanliga konventionen att ett förväntat värde på minst 5 krävs för alla 

svarsalternativ. För grupper där de förväntade värden är under 5 användes istället Fischer’s 

testvariabel, som bättre hanterar små populationer.42 Viktigt att komma ihåg är att dessa tester 

endast visar förhållanden inom svarspopulationen. Eftersom enkätunderlaget är relativt litet och 

svarsfrekvensen låg är det inte säkert att underlaget är representativt för hela lärarpopulationen i 

Uppsala län. Statistik signifikans är således inte en garanti för att sambandet gäller i den generella 

populationen. 

Ett antal faktorer har undersökts för att se om det finns några skillnader mellan olika grupper 

inom svarspopulationen. Dessa är kön, ålder, skola, år i yrket, ämnesbehörighet, 

undervisningsämnen, fristående- eller kommunal skola, högstadie- eller gymnasieskola, typ av 

tjänst, politiska åsikter, vårdnadshavares utbildningsnivå och uppväxtortens storlek. Fokus har 

legat på att undersöka de frågor där det funnits stor spridning kring lärarnas åsikter, men i vissa 

fall har även frågor med liten spridning betraktats.  

                                                
41 Esaiasson m.fl. (2004). s. 289 f.  
42 McHugh, (2013). 
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För att underlätta jämförelse har lämpliga kategorier skapats från flera av svarsvariablerna. Tre 

åldersgrupper har definierats, de lärare som är under 40 år gamla, de som är mellan 40 och 50 

samt de som är över 50 år gamla. Dessa åldersklasser relaterar till olika stadier i livet, och kan 

därför förväntas fånga upp eventuella åldersrelaterade åsiktsskillnader. Ämnebehörighet har 

räknats in i fyra kategorier. Dessa är de naturvetenskapliga ämnena (matematik, naturvetenskap, 

teknik, IT), de samhällsvetenskapliga ämnena (svenska, språk, samhällsvetenskapliga ämnen) och 

de praktiska ämnena (hemkunskap, bild, slöjd, yrkesämnen). Det finns också en grupp för de med 

ämnesöverskridande behörighet – att notera är att dessa i 69 % av fallen inkluderar ett praktiskt 

ämne. Geografi ansågs kunna tillhöra både den naturvetenskapliga- och den 

samhällsvetenskapliga ämnesklassen eftersom det visade sig vara många lärare i både den 

naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga kategorin som hade behörighet i geografi. Samma 

indelning har också använts för att beskriva vilka ämnen lärarna undervisar i. Uppväxtortens 

storlek delades upp i två kategorier – under 100 000 invånare och över 100 000 invånare. 

Föräldrarnas utbildningsnivå delades också in i två grupper. De som hade föräldrar med 

gymnasiebehörighet eller lägre, och de som hade minst en högskoleutbildad förälder.  

Ett antal variabler visade sig bli oanvändbara, då antingen svarsfrekvenser var för låg eller de 

var för starkt kopplade till någon annan variabel. Jag delade in grupper med ensamstående jämte 

sambo och gifta, barn mot barnlösa och olika boendeformer. Alla dessa faktorer är starkt 

kopplade till ålder. Eftersom ålder visade sig starkt påverkade lärarnas åsikter, gick det därför inte 

att särskilja någon icke-åldersrelaterad skillnad mellan dessa faktorer. Det fanns en möjlighet att 

skriva in för vilka årskurser man hade behörighet. Denna siffra blev ohanterlig då lärarna hade 

många varianter av behörigheter. Meritvärde på mentorsklassen var det ingen av lärarna som fyllt 

i, och på frågan om vilken mentorsårskurs lärarna hade var frågeformuleringen felaktig. 

Spridningen i studietid var, förutom några få avvikelser, jämn och kunde därför inte heller 

jämföras.  

Intervjuerna bearbetades genom att lyssna igenom det inspelade materialet och av detta 

gjordes en sammanfattande text. Det som respondenterna pratat om delades upp tematiskt och 

ett antal citat valdes ut. 

Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är viktiga aspekter i alla vetenskapliga studier. Validiteten av en studie kan 

diskuteras på olika sätt beskrivna i Metodpraktikan av Esaiasson m.fl.43 Översättningen mellan 

teoretiska begrepp till operationella indikatorer kan alltid ifrågasättas. Det får inte heller finnas 

systematiska fel. Studiens validitet avser om data som samlats in ger svar på undersökningens 

frågeställningar, det vill säga att data mäter det som undersökningen påstår att den mäter. 

Föreliggande studie har god operationalitet. Eftersom de tillfrågade personernas egna upplevelser 

                                                
43 Esaiasson m.fl. (2004). S. 62 f. 
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och tankar efterfrågas i både enkäten och i intervjuerna är validiteten hög. Det är viktigt att 

notera att upplevelser inte nödvändigtvis överensstämmer med verkligheten. Studien gör däremot 

inga anspråk på att beskriva verkligheten. Studies syfte är endast att skönja högstadie- och 

gymnasielärareslärares tankar och uppfattningar. En risk med alla enkätstudier är att frågorna i 

enkäten kan tolkas olika och i detta fall finns det en risk att de tillfrågade i själva verket besvarar 

olika frågor. På det sätt som enkäten distribuerats har de flesta lärare inte haft någon enkel 

möjlighet att ställa direkta frågor kring enkätens formuleringar, vilket kan ha lett till missförstånd. 

Det är dock inte sannolikt att en stor del av lärarna skulle tolkat frågorna olika. Enstaka 

missförstånd och felläsningar är dock oundvikliga.  

Reabilitet avser om metoden är hållbar och pålitlig. Det vill säga om det sätt som studien 

utförts på ger svar på frågeställningarna. I denna studie har samma enkät givits ut till alla lärare. I 

gymnasieenkäten har frågan om elevernas meritvärdessnitt plockats bort, eftersom eleverna inte 

får samma slags betyg i högstadiet och gymnasiet. Dessutom hade ingen av de enkäter som 

lämnats in från högstadierna svarat på frågan. Då enkäterna varit identiska finns det inte risk för 

olika utfall beroende på enkätens utformning. Enkäterna har vid de flesta skolor inte lämnats in 

direkt i handen till mig – vilket skulle ha kunnat ge en risk för att lärare med avvikande eller 

kritiska synpunkter kunde ha valt att inte fylla i enkäten. Under studiens gång visade det sig att 

det fanns lärare som känt oro för att kollegor eller rektorer på skolan skulle försöka tjuvkika i de 

lådor eller fack där enkäterna lämnats in. Frågorna på enkäten visade sig vara känsliga för många 

av lärarna, vilket jag inte hade förväntat mig i så stor utsträckning. På grund av detta användes 

inga inlämningslådor under den andra omgången av enkätutdelning, inlämning skedde istället till 

en person med administrativ tjänst. Denna metod skulle också kunna kollidera med 

konfidentialitetskravet, som beskrivs under rubriken etiska hänsynstaganden. Då jag inte haft 

möjlighet att övervaka förfarandet har det funnits risk att administrationen kunnat titta på de 

inlämnade enkäterna. Inom den givna tidsramen, och med lärarnas begränsade tid i åtanke, fanns 

det dock i min mening inget bättre alternativt. Jag föreslog att lärare kunde lämna in enkäter i 

förslutna kuvert, och cirka 15 lärare utnyttjade detta alternativ. Det inkom ändå mail och 

telefonsamtal från flera skolor angående oro inför inlämnandet av enkäter. Framförallt oroade 

lärarna sig över att kollegor eller rektorer skulle komma åt enkäterna. Detta kan ha bidragit till 

den låga svarsfrekvensen som redovisats ovan. Det är dock troligt att även hög arbetsbelastning 

hos lärarna i slutet av terminen, kollisionen mellan enkätutdelning och två långhelger samt kort 

svarstid delvis också är förklaringar till den låga svarsfrekvensen. 

Att enkäten delats ut på olika sätt skulle kunna påverka resultatet, till exempel genom att vissa 

lärare har fått personlig information och andra endast information via mail. Detta bidrar till att 

lärarna kan ha uppfattat information om studiens syfte på olika sätt. Att försättsbladet till enkäten 

varit identiskt garanterar dock att alla fått möjlighet att ta del av informationen om studien. Trots 

olikheterna i distribution är reabiliteten i det stora hela relativt god. Enkäten delades ut till 17 

skolor vilket gör att den nått ett stort antal lärare. Det ger studien ett brett material och risken att 
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resultaten främst visar åsikterna för en viss typ av skola är inte stor. Intervjuerna ökar studiens 

reabilitet. Åsikter och tankar som inte kan samlas in via en enkät ges möjlighet att berika 

förståelsen för resultatet. Undersökningen kan dock inte göra anspråk på att representera hela 

lärarkårens eller hela skolornas uppfattningar – det är med stor sannolikhet lärare med starka 

åsikter om förstelärarreformen som tagit sig tid att svara på enkäten. Även de intervjuade är 

personer som visat intresse för ämnet, och därför sannolikt har starka åsikter. Studien kan ändå, 

med tanke på antalet och bredden hos de medverkande skolorna samt de kompletterande 

intervjuerna, ge en fingervisning om vilka tankar och uppfattningar som cirkulerar på skolorna i 

Uppsala län. Dessa är intressanta för att ge grund till vidare forskning i området. 

Etiska hänsynstaganden 

Det finns alltid ett moraliskt ansvar i val av frågeställningar. Det finns både nytta och risker som 

måste övervägas. Individskyddslagen består av fyra grundkrav – informationskrav, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeslagen.44  

Enkät 

Av dessa är de tre förstnämnda framförallt aktuella i enkätarbetet. Informationskravet innebär att 

högstadielärarna som medverkar ska veta vad syftet med studien är, hur de kan kontakta mig, hur 

data kommer behandlas samt publiceras. Det ska framgå att deltagande är frivilligt och att data 

endast kommer användas i forskningssyfte. Denna information har inkluderats i det medföljande 

försättsbladet som funnits längst fram på varje enkät. Konfidentialitetskravet har för denna studie 

inneburit att all data och information kodats så att människor och skolor inte går att identifiera. 

Det har också varit omöjligt för utomstående att få tag i person- och skoluppgifter. Att analysera 

data på gruppnivå gör att ingen lärares enskilda åsikter kan spåras. Likaså redovisas inga uppgifter 

om skolorna som gör att de möjligen skulle kunna identifieras. Nyttjandekravet innebär att 

information, som exempelvis hur lärare på en viss skola uppfattar sina förstelärare, inte ska kunna 

utnyttjas på något sätt – varken för eller emot skolan. Insamlad data har endast används i det 

syfte som framgått i informationsbrevet. Enkäterna har inte delats med någon annan än mig själv 

och har förvarats säkert. Samtyckeslagen är inte en central aspekt i studien. Högstadie- och 

gymnasielärarna är myndiga vuxna, såvida rätt information givits vid utdelning av enkäten kan en 

inlämnad och ifylld enkät räknas som ett godkännande att medverka i studien. Detta framgår i det 

medföljande försättsbladet. 

 

                                                
44 Vetenskapsrådet, (2015-02-03.) 
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Interv ju 

I intervjuundersökningarna ska respondenterna precis som i enkätundersökningen veta vad syftet 

med studien är, hur de kan få kontakt och hur data kommer behandlas och publiceras. De 

intervjuade har fått information om att data endast kommer användas i forskningssyfte. Detta har 

meddelats vid personlig kontakt. Båda respondenterna är verksamma vid någon av de skolor som 

tackade ja till undersökningen, och de har på så vis även fått information om studien via 

enkätundersökningen. Vid intervjuer är konfidentialitetskravet särskilt aktuellt. Precis som i 

enkätundersökningen måste data presenteras på ett sådant sätt att inte personer eller skolor går 

att identifiera. I sammanfattningen och analysen av intervjuerna har därför inte allt det som 

informanterna berättat varit möjligt att presentera – då det funnits risk för igenkänning. 

Nyttjandekravet innebär att informationen inte får utnyttjas på något annat sätt än det som sagts. 

Det som de intervjuade har delat med sig används endast i denna uppsats och kommer sedan att 

förstöras. Ingen utomstående har fått ta del av materialet. Eftersom de intervjuade är vuxna, kan 

en genomförd intervju räknas som ett godkännande att delta.  
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Resultat och analys 

Enkätstudien 

I denna del redovisas de resultat som givits av enkätundersökningen. 

Skolorna som var med 

Skolorna som var med i studien var kommunala och fristående högstadie- och gymnasieskolor. 

De befann sig alla inom Uppsala- Enköping eller Knivsta kommun. Fördelningen av de svar som 

lämnades in kan ses i tabell 4, 5 och 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka är lärarna? 

Det är viktigt att urskilja vilka lärare som valt att delta i studien, så att eventuella underliggande 

trender kan identifieras. Eftersom svarsfrekvensen är låg har jag valt att extra noga jämföra ålder, 

kön och skolform. Åldern på lärarna varierade mellan 26 och 68 år med en median på 44 år och 

medelålder på 44,5. Åldersfördelningen har jämförts med Uppsalas kommuns medelålder för 

lärare vilket är 45,8 år.45 Antalet år i yrket som lärarna i min studie hade varierade mellan 1 och 39 

år med en median på 13 år. 24 % av lärarna i Uppsala jobbar på friskola.46 I min studie jobbar 23 

% av lärarna på friskola. 60 % av dem som svarat på enkäten var kvinnor och 40 % var män. 

Som tidigare nämnts i metodavsnittet stämmer detta väl överens med rikssnittet. Tittar man på 

dessa faktorer stämmer siffrorna mer än väl överens med genomsnittet, vilket tyder på att 

                                                
45 Bertilsson, (2013) s. 186. 
46 Bertilsson, (2013) s. 186. 

Tabell 4. Antal svar per skolform  

Skolform Antal Procent 

Kommunal  71 77 % 

Fristående  21 23 % 

Totalt 92 100 % 

Tabell 6. Antal svar per geografisk placering  

Plats Antal Procent  

Innerstad 13 14 % 

Annan stadsdel 43 47 % 

Mindre ort 20 22 % 

Landsort 16 17 % 

Totalt 92 100 % Tabell 5. Antal svar per stadium 

Ålder Antal Procent 

Högstadium 58 63 % 

Gymnasium 34 37 % 

Totalt 92 100 % 
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gruppen kan vara representativ. Lärarna angav mellan 2 och 22 år med högskolestudier, med en 

median på 5 år. Om de två längsta angivelserna plockas bort blir spannet 2 till 10 år. 12 % av de 

som svarat på enkäten var själva förstelärare och 29 % hade sökt en förstelärartjänst. 17 % hade 

således sökt en förstelärartjänst men inte fått den. 

Förstelärarens arbetsuppgifter och dess betydelse på skolan 

Nedan redogörs för lärarnas uppfattningar angående reformens effekt på den egna skolan. Fokus 

ligger på huruvida förstelärarna utför de uppgifter som regeringen gav som förslag i 

promemorian Karriärvägar för lärare m.m., och i vilken mån dessa uppgifter uppfattas påverka 

skolresultaten. Utöver det diskuteras övriga uppgifter förstelärare utför, och lärarnas generella 

uppfattning om förstelärarnas arbete. I slutet av delavsnittet redovisas nämnvärda åsiktsskillnader 

mellan olika lärargrupper.  
När lärarna skulle uppskatta hur många förstelärare det fanns på skolan var svaren mycket 

varierande. På en av de mindre skolorna varierade det uppskattade antalet förstelärare mellan 2 

och 5, och på en större skola uppskattade lärarna att det fanns mellan 4 och 20 förstelärare på 

skolan. På andra skolor var lärarna något mer eniga om hur många förstelärare skolan har. 

Däremot finns det inte någon skola där alla lärare var helt eniga. Detta tyder på att många av 

lärarna inte vet hur många förstelärare som jobbar på skolan, vilket kan tyckas något märkligt.  

Tabell 7 redovisar i hur stor utsträckning lärarna uppfattar att förstelärarna utför de uppgifter 

som angavs i Karriärvägar för lärare m.m. Svarsalternativen anges på en skala mellan 1 och 4, där 1 

betyder instämmer inte alls och 4 instämmer helt. Procentsatserna som anges under de graderade 

svarsalternativen är räknade utifrån de lärare som svarat graderat, medan procentsatserna under 

Vet ej och Bortfall är räknade på hela svarspopulationen.  
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Tabell 7. Svar på frågan ”Anser  du at t  för s t e lärare  på d in skola ut för  dessa arbe t suppg i f t e r?” 

 1 2 3 4 Vet ej Bortfall 
 % av de som svarat 1-4 % av enkäter 
a) ansvarar för introduktion 39  

(62%) 
14 
(22%) 

7 
(11%) 

3 
(5%) 

28 
(30%) 

1  
(1%) 

b) coachar andra lärare 26  
(35%) 

22 
(30%) 

15 
(20%) 

11 
(15%) 

15 
(16%) 

3  
(3%) 

c) coachar mig 50 
(66%) 

12 
(16%) 

10 
(13%) 

4 
(5%) 

10 
(11%) 

6  
(7%) 

d) initierar och leder pedagogiska projekt  15  
(17%) 

22  
(26%) 

24 
(28 %) 

24 
(28%) 

7  
(8%) 

0  
(0%) 

e) är examensansvarig 43  
(92%) 

3  
(6%) 

1  
(2%) 

0 
(0%) 

44 
(48%) 

1  
(1%) 

f) ansvarar för fördelning av platser åt 
VFU-studenter 

44  
(71%) 

2  
(3%) 

4  
(7%) 

12 
(19%) 

28 
(30%) 

2  
(2%) 

g) tar i första hand ansvar för 
mottagande av lärarstudenter på VFU. 

42  
(72%) 

6  
(10%) 

6  
(10%) 

4  
(7%) 

34 
(37%) 

0  
(0%) 

h) huvudansvariga för ett ämne 27 
(39%) 

20  
(29%) 

9  
(13%) 

13 
(19%) 

20  
(22%) 

3  
(3%) 

 
På alla frågor utom en har majoriteten av dem som svarat graderat angivit 1 eller 2. De flesta 

lärare anser alltså att försteläraren inte alls eller i liten utsträckning utför de förslagna 

arbetsuppgifterna. På frågorna förstelärare coachar mig, förstelärare är examnensansvarig, förstelärare 

ansvarar för fördelning av platser åt VFU-studenter och förstelärare tar i första hand ansvar för mottagande av 

lärarstudenter på VFU svarar över två tredjedelar instämmer inte alls, och det är således troligt att 

förstelärarna i mycket liten utsträckning utför dessa uppgifter. Frågan om förstelärare ansvarar för 

fördelning av platser åt VFU-studenter är något speciell då en ansenlig andel lärare också svarat 

instämmer helt, vilket skulle kunna tyda på att uppgiften utförs på någon enstaka eller ett par skolor 

men inte på övriga. Den enda arbetsuppgift som över häften av lärarna anser att förstelärarna 

utför är d – förstelärare initierar och leder pedagogiska projekt. Även på fråga b – förstelärare coachar andra 

och fråga h – förstelärare är huvudansvarig för ett ämne är svarsfördelningen något jämnare, med över 

32 % instämmande svar. De personer som svarat i det längre spannet på frågan om förstelärare 

coachar andra har ofta också svarat i det lägre spannet på frågan om förstelärare coachar mig. Detta i 

sig är inget märkvärdigt, men det är nämnvärt att lärarna över lag verkar tycka att förstelärarna 

coachar andra mer än de anser sig själva bli coachade. Genomgående anser många att de inte vet 

om försteläraren utför arbetsuppgifterna eller inte. Minst antal lärare (7 lärare) svarade Vet ej på 

frågan om förstelärare initierar och leder pedagogiska projekt, och flest (44 lärare) svarade Vet ej på 

frågan om försteläraren är examensansvarig. Störst spridning mellan lärarnas åsikter återfinns på 

frågorna om förstelärare coachar andra, initierar och leder pedagogiska projekt och är huvudansvariga för ett 

ämne.  
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Tabell 8 redovisar huruvida lärarna anser att de föreslagna uppgifterna förbättrar 

studieresultaten. 

 

 

Med tanke på att förstelärare sällan anses utföra de föreslagna arbetsuppgifterna är det föga 

förvånande att lärarna inte heller anser att arbetsuppgifterna förbättrar studieresultaten. Igen är 

det bara på frågan om förstelärare initierar och leder pedagogiska projekt som över hälften (60 %) svarat i 

det övre spannet, även om lärarna också här är instämmer mer i att förstelärare coachar andra och att 

förstelärare är huvudansvariga för ett ämne förbättrar studieresultaten. Många uppger att de inte vet om 

arbetsuppgiften har någon betydelse för studieresultaten. Andelen Vet ej-svar varierar mellan 14 

och 57 %.  

De arbetsuppgifter som angavs av regeringen var framförallt tänkta som förslag. Det finns 

stor lokal frihet i hur förstelärartjänsterna ska utformas, och därför är det också relevant att 

undersöka om förstelärarna utför andra arbetsuppgifter än de föreslagna. I tabellen nedan (tabell 

9) redogörs för i vilken utsträckning lärarna uppfattar att försteläraren har något annat särskilt 

ansvar på skolan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 8.  Svar på frågan ”Hur s tor  inverkan ty cker  du at t  fö l jande arbe t suppg i f t e r  har  när  de t  gä l l e r  a t t  förbät t ra  
s tudier esu l ta t en på d in skola” 

 1 2 3 4 Vet ej Bortfall 
 % av de som svarat 1-4 % av enkäter 
a) ansvarar för introduktion 27  

(47%) 
18 
(31%) 

13 
(22%) 

0 
(0%) 

31 
(34%) 

3 
(3%) 

b) coachar andra lärare 25  
(35%) 

16 
(22%) 

20 
(28%) 

11 
(15%) 

18 
(20%) 

2  
(2%) 

c) coachar mig 33 
(51%) 

10 
(15%) 

18 
(28%) 

4 
(6%) 

19 
(21%) 

8  
(9%) 

d) initierar och leder pedagogiska projekt  18  
(24%) 

12  
(16%) 

27 
(36%) 

18 
(24%) 

13 
(14%) 

4 
(4%) 

e) är examensansvarig 28  
(76%) 

7 
(19%) 

2 
(5%) 

0 
(0%) 

52 
(57%) 

3 
(3%) 

f) ansvarar för fördelning av platser åt 
VFU-studenter 

38 
(76%) 

9 
(18%) 

1 
(2%) 

2  
(4%) 

39 
(42%) 

3  
(3%) 

g) tar i första hand ansvar för 
mottagande av lärarstudenter på VFU. 

33 
(63%) 

12 
(23%) 

7  
(13%) 

0 
(0%) 

36 
(39%) 

4 
(4%) 

h) huvudansvariga för ett ämne 21 
(32%) 

16  
(25%) 

13  
(20%) 

15 
(23%) 

25  
(27%) 

2 
(2%) 
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Igen menar många lärare att de inte vet om försteläraren om utför dessa uppgifter. Av de som 

svarat ja eller nej, menar endast 7 % att försteläraren har övergripande ansvar för betyg och 

bedömning, 27 % anser att de har ansvar för forskningsbevakning och 26 % menar att 

förstelärare är arbetslagsledare. Anmärkningsvärt är att 20 % av lärarna inte vet om förstelärare är 

arbetslagsledare eller inte. Cirka hälften av lärarna vet inte heller om försteläraren har något annat 

ansvar än de ovan listade.  

Förutom ansvar för att initiera och leda pedagogiska projekt verkar förstelärarna endast i liten 

utsträckning utföra uppgifterna som diskuteras ovan. Av de som svarat värderat på frågan om 

förstelärare har annat särskilt ansvar anser 46 % att de har det. Därför är det intressant att 

undersöka vilka ansvar som dessa lärare menar att förstelärarna har. I kommentarerna till frågan 

finns två tydliga huvudteman. Det första är pedagogiskt ansvar och det andra administrativa 

ansvar. Några citat får illustrera de olika ansvarsområdena. Under pedagogiskt ansvar återfinns: 

"språkutvecklande arbetssätt", "driva pedagogisk utveckling" och "matematiklyftet". 

Administrativt ansvar som förstelärarna utför är: "ekonomiskt ansvar för arbetslaget" och att "se 

över verksamhetens styrdokument".  

Eftersom förstelärarnas ansvar inte är begränsat till de arbetsuppgifter som regeringen 

föreslog är det viktigt att också undersöka lärarnas helhetsintryck av förstelärarnas arbete på 

skolorna. Tabell 10 redogör för hur lärarna har svarat på frågorna om deras generella bild av 

förstelärarnas arbete och insikt i tillsättandet av tjänsten på skolan. 

 
 
 

 
Tabell 9. Svar på frågan ”Har förs t e lärare  något  annat  särski l t  ansvar  på 
d in skola?” 

 

 Ja Nej Vet ej Bortfall 
% av svar Ja/Nej % av enkäter 

a) Övergripande ansvar för betyg 
och bedömning 

4  
(7%) 

55 
(93%) 

29 
(32%) 

4 
(4%) 

b) Särskilt ansvar för 
forskningsbevakning 

14 
(27%) 

38 
(73%) 

38 
(41%) 

2 
(2%) 

c) Ansvar som arbetslagsledare 18 
(26%) 

51 
(74%) 

18 
(20%) 

5 
(5%) 

d) Annat särskilt ansvar 20 
(46%) 

24 
(55%) 

45 
(49%) 

3  
(3%) 
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På alla frågor finns en övervikt mot instämmer inte alls. Mellan 37 till 55 % har valt att svara 

instämmer inte alls, det vill säga minst en tredjedel instämmer inte alls i alla frågeställningar. Allra 

flest svar i den nedre delen av skalan återfinns på fråga e och b. Det är alltså många som inte vet 

hur tillsättandet av förstelärare gick till på skolan eller anser att förstelärarna hjälper dem i sitt 

arbete. Slås svarsalternativ 3 och 4 ihop anser endast 27 % att de haft inblick i tillsättandet att 

förstelärare och 26 % att förstelärare hjälper dem i deras arbete. Bara 3 av 92 lärare instämmer 

helt i att förstelärare hjälper dem i sitt arbete. De 21 lärare som svarat 3 eller 4 på denna fråga har 

en tendens till att också svara 3- 4 på de övriga frågorna. Den lärare som känner sig hjälpt i sitt 

arbete är alltså i övrigt mer positiv till reformens effekter på skolan. Av de 21 lärare som svarade 

3 eller 4 på frågan har 11 skrivit ner vad de får hjälp med. Det är framförallt personlig hjälp som 

nämns i kommentarerna. "Arbetsmaterial, idéer", "Ventilera olika dilemman", "pedagogiska 

diskussioner", "Tips på nytt!" är några exempel. 

Det bör påpekas att lärarna är något mer instämmande i frågorna om förstelärarnas 

övergripande arbete än till om arbetsuppgifterna som regeringen föreslog utförs eller har 

betydelse. I synnerhet är det intressant att en, i relation till övriga frågor, stor andel verkar ha en 

övergripande positiv upplevelse av förstelärarnas arbete. Kanske bidrar förstelärarna med något 

som inte fångats upp i den här studien? Det är också nämnvärt att 37 % svarat 3 eller 4 angående 

om förstelärarreformen ger möjlighet till karriärutveckling på arbetsplatsen, eftersom detta var ett 

av huvudmålen med reformen.   

För att få djupare inblick i svarsmönstren jämfördes resultatet för ett antal delgrupper. I alla 

jämförelser grupperades svaren på de graderade frågorna in i två kategorier, instämmer ej och 

instämmer. Jämförelsegrupperna skapades genom lämplig indelning av svarspopulationen. Se 

metodkapitlet för en mer utförlig beskrivning för grupperingsförfarandet. De jämförelser som 

gav intressanta resultat presenteras nedan.  

De 11 förstelärare som deltog i studien var påtagligt mer positiva än svarspopulation i stort. På 

alla förutom en av de graderade frågor som diskuterats fanns en mer positiv trend hos 

förstelärarna (borträknat förstelärare coachar mig och förstelärare hjälper mig i mitt arbete som utgick för 

 
Tabell 10. Svar på frågan ”Hur vä l  ins tämmer du i  fö l jande pås tåenden?” 

 1 2 3 4 Vet ej Bortfall 
 % av de som svarat 1-4 % av enkäter 
a) Min övergripande upplevelse av 
förstelärarens arbete är positivt 

32  
(40%) 

16 
(20%) 

19 
(24%) 

14 
(17%) 

10 
(11%) 

1 
(1%) 

b) Jag har inblick i hur tillsättandet av 
förstelärare går till på min skola 

 47 
(55%) 

16 
(19%) 

13 
(15%) 

10 
(12%) 

6 
(7%) 

0  
(0%) 

c) Förstelärare bidrar generellt till att 
förbättra resultaten på min skola 

31 
(44%) 

18 
(26%) 

15 
(21%) 

6 
(9%) 

20 
(22%) 

2  
(2%) 

d) Förstelärarreformen ger möjlighet till 
karriärsutveckling på min arbetsplats  

31  
(37%) 

22  
(26%) 

15 
(18%) 

16 
(19%) 

8 
(9%) 

0 
(0%) 

e) Förstelärare hjälper mig i mitt arbete 46  
(57%) 

14 
(17%) 

18 
(22%) 

3 
(4%) 

9 
(10%) 

2 
(2%) 
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förstelärare). På 9 av de 19 graderade frågorna (borträknat förstelärare coachar mig som utgick för 

förstelärare) var förstelärarna signifikant mer positiva än övriga (p < 0,05, Fisher’s). Minst 

skillnad fanns på frågorna e-f, förstelärare är examensansvarig, förstelärare ansvarar för fördelning av platser 

åt VFU-studenter och förstelärare är de som i första hand ansvarar för mottagandet av lärarstudenter på VFU, 

där även förstelärare generellt inte instämde.  

Ålder visade sig också vara en betydande faktor. För jämförelse klassades lärarna in i tre 

ålderskategorier, under 40 år, mellan 40 och 50 år och över 50 år. Mellan dessa grupper fanns 

tydliga skillnader. På alla frågor utom Förstelärarreformen ger möjlighet till karriärsutveckling på min 

arbetsplats fanns en trend mot att äldre lärare svarade mindre instämmande, och på 9 av de 21 

graderade frågorna var skillnaden mellan åldersgrupperna signifikant (p < 0,05, Pearsons Chi-två). 

Skillnaden mellan åldersgrupperna var mest påtaglig på frågorna om förstelärare initierar och leder 

pedagogiska projekt och de generella frågorna min övergripande upplevelse av förstelärares arbete på min 

skola är positiv och förstelärare bidrar generellt till att förbättra studieresultaten på min skola.  Det är 

anmärkningsvärt att skillnaden mellan åldersgrupperna är så stor. En del av förklaringen kan ligga 

i åldersfördelningen på olika skolor (se appendix), men det verkar osannolikt att det skulle 

förklara hela skillnaden. Kanske deltar yngre lärare i större utsträckning vid aktiviteter som 

förstelärarna ordnar, såsom pedagogiska projekt. Det är nämnvärt att åldersfaktorn inte verkade 

spela lika stor roll angående attityderna till om förstelärarreformen ger karriärmöjligheter. I figur 

1 och 2 visas av skillnaderna i fyra frågor som fanns mellan åldersgrupperna. 

 

 

 
 

Figur 1. Relation mellan ålder och den övergripande 
upplevelsen av förstelärares arbete på skolan 

 

Figur 2. Relation mellan ålder och instämmande i att det 
förbättrar studieresultaten att förstelärare initierar och leder 
pedagogiska projekt. 
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Figur 3. Relation mellan ålder och frågan förstelärare initierar 
och leder pedagogiska projekt i syfte att förbättra 
undervisningen. 

Figur 4. Relation mellan ålder och om förstelärare bidrar 
generellt till att förbättra studieresultaten på skolan.  

 

Vid jämförelse av olika skolor upptäcktes en intressant avvikelse. De svarande lärarna från skola 

C är överlag mycket mer positiva till förstelärarnas arbete på skolan. Lärarna på skola C anser i 

större utsträckning att förstelärare coachar andra lärare, förstelärare coachar mig, förstelärare initierar och leder 

pedagogiska projekt, förstelärare ansvarar för fördelning av platser åt VFU-studenter och att förstelärare 

ansvarar för mottagandet av lärarstudenter på VFU. De tycker även i större utsträckning att 

studieresultaten påverkas av att förstelärarna coachar dem och att förstelärarna leder pedagogiska 

projekt. Mest anmärkningsvärt är kanske att lärarna på skola C i 4 kategorier av 5 angående 

förstelärarnas generella arbete på skolan (tabell 9) är mer positiva än lärarna på övriga skolor. 

Skillnaden mellan skola C och övriga på frågorna min övergripande upplevelse av förstelärares arbete på 

min skola är positiv, och förstelärare bidrar generellt till att förbättra studieresultaten på min skola visas i figur 

2. Dessa frågor kan anses extra relevanta och det är därför meningsfullt att lägga extra vikt vid 

dem. Alla jämförelser ovan har gjort med Fischers testvariabel (p < 0,05 anses signifikant). Det är 

nämnvärt att den positiva trenden hos lärarna från skola C även återfinns i många av de frågor 

där inte signifikant skillnad kunnat påvisas. Lärarna på skola C tycker däremot inte att reformen 

ger karriärsutveckling på deras arbetsplats. 

Det är troligt att lärare med starka åsikter blir överrepresenterade då svarsfrekvensen är låg. 

Detta skulle kunna vara en förklaring om skolor med hög svarsfrekvens, som skola C, skulle ha 

mer positiva svar än övriga. Vid jämförelse visar det sig dock att så inte är fallet. Lärarna från 

skola B, som har högre svarsfrekvens än skola C, är bland de mest negativa. Även skola A, med 

högst svarsfrekvens avviker inte avsevärt från den förväntade svarsfördelningen. En faktor som 

däremot kan spela roll är att skola C har en stor andel unga lärare (se bilaga 3), och eftersom unga 

lärare över lag är mer positiva kan det bidra till resultatet. Det är tänkbart att en stor andel unga 

lärare bidrar till en allmänt positiv stämning mot förstelärarna på skolan, och på så vis smittar 

deras entusiasm av sig även på de äldre lärarna.  
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Figur 5. Skola C jämfört med övriga skolor om den 
övergripande upplevelsen av förstelärares arbete är positiv. 

Figur 6. Skola C jämfört med övriga skolor om förstelärare 
generellt bidrar till att förbättra studieresultaten på min skola. 

Förstelärarreformen, professionen och sociala skillnader 

 
Avsnittet behandlar vad lärarna tycker om reformen på riksnivå. 
 
Tabell 11. Svar på frågan ”Hur vä l  ins tämmer du i  fö l jande pås tåenden?” 

 1 2 3 4 Vet ej Bortfall 
 % av de som svarat 1-4 % av enkäter 
a) Förstelärarreformen är i sin helhet 
positiv 

35  
(40%) 

22 
(25%) 

22 
(25%) 

9 
(10%) 

4 
(4%) 

0 
(0%) 

b) Statens intentioner med reformen 
förverkligas 

31  
(44%) 

25 
(36%) 

9 
(13%) 

5  
(7%) 

20 
(22%) 

2 
(2%) 

c) Förstelärarreformen höjer yrkets 
status 

34 
(41%) 

18 
(22%) 

19 
(23%) 

12 
(15%) 

5 
(5%) 

4  
(4%) 

d) Förstelärarreformen motiverar lärare 
till att utföra ett bättre arbete 

41  
(49%) 

17  
(20%) 

20 
(24%) 

6  
(7%) 

7 
(8%) 

1 
(1%) 

e) Förstelärarreformen stärker läraryrkets 
profession 

34 
(41%) 

21 
(25%) 

15 
(18%) 

14 
(17%) 

5 
(5%) 

3 
(3%) 

f) Förstelärarreformen bidrar till att höja 
rikets studieresultat 

37 
(58%) 

11 
(17%) 

14 
(22%) 

2  
(3%) 

27 
(29%) 

1  
(1%) 

g) Förstelärarreformen ger fler elever 
med kompletta betyg 

40 
(68%) 

13 
(22%) 

3  
(5%) 

3 
(5%) 

32 
(35%) 

1 
(1%) 

h)Förstelärarreformen ger 
karriärmöjligheter 

12 
(15%) 

28 
(34%) 

32 
(39%) 

11 
(13%) 

7 
(8%) 

2  
(2%) 

i) Förstelärarreformen gör yrket mer 
attraktivt för högpresterande studenter 

30 
(43%) 

16  
(23%) 

14 
(20%) 

10 
(14%) 

21  
(24%) 

1 
(1%) 

 

Dessa frågor har, liksom tidigare redovisade resultat, en övervikt bland svarsalternativen 1 och 2. 

Generellt instämmer lärarna inte till att förstelärarreformen i sin helhet är positiv eller att statens 

intentioner förverkligats. Den enda avvikande frågan är förstelärarreformen ger karriärmöjligheter, där 

52 % svarat 3 eller 4. Det är generellt samma lärare som svarar 1 eller 2 respektive 3 eller 4 på alla 

av de ovanstående frågorna.  
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Den största skillnaden som återfanns var att förstelärare oftare var positiva till reformen på en 

riksövertäckande nivå än andra lärare. På 6 av de 9 frågorna skiljde sig förstelärarna signifikant 

från övriga populationen (p < 0,05 Fishers). Ålder var också en stark faktor på frågorna statens 

intentioner förverkligas, förstelärarreformen motiverar lärare att utföra ett bättre arbete och förstelärarreformen ger 

karriärmöjligheter. På dessa instämmer äldre, precis som i tidigare frågor, i lägre grad (p < 0,05 

Pearsons chi-två). Dock är skillnaden mellan äldre och yngre inte riktigt lika stor som i tidigare 

frågor. Framförallt är det de äldre som inte lika utpräglat svarar 1 eller 2. Det fanns också tydliga 

skillnader mellan könen på frågorna förstelärarreformen höjer yrkets status, förstelärarreformen motiverar 

lärare att utföra ett bättre arbete och förstelärarreformen gör yrket mer attraktivt för högpresterande studenter (p 

< 0,05 Pearsons chi-två). Detta är förvånande då någon könsskillnad inte har kunnat ses någon 

annanstans. Det är framförallt männen som i extra hög utsträckning svarar i det nedre spannet. 

Vad detta beror på är svårt att avgöra.  

Att instämma i att det behövs fler karriärtjänster är, kanske inte helt oväntat, starkt bundet till att 

tycka att förstelärarreformen i sin helhet är positiv (p < 0,05 Pearsons chi-två). Det finns också en trend 

till att om man instämmer i någon av de skolpolitiska frågorna det är bra med betyg ifrån årskurs 6 

eller det är bra med nationella prov från årskurs 3 är man också benägen att svara mer instämmande i 

de övergripande frågorna om förstelärarreformen. Kanske är de som varit positiva till de nya 

betygen eller till dagens diskussioner om nationellt prov från årskurs 3 också mer positivt 

inställda till andra nyare skolförändringar – som förstelärarreformen. Det bör påpekas att ingen 

tydlig trend kunde ses beroende på politisk blocktillhörighet. 

Profess ionstänk och förs te lärarre formen  

Följande delavsnitt avser att undersöka om lärarna uppfattar att samhället ser deras arbete som ett 

yrke med specialiserad och en värderad intellektuell utbildning och hur det eventuellt kopplar till 

deras syn på förstelärarreformen. 

   
Tabell 12. Svar på frågan ”Tycker  du läraryrket  s e s  
som en pro f e s s ion av samhäl l e t  idag?” 

Svar Procent Antal svar 
Ja 45 % 41 
Nej  40 % 37 
Vet ej 15 % 14 

 

Resultatet tyder på att det finns stora åsiktsskillnader vad gäller lärarnas upplevelse av att tillhöra 

en profession eller inte. Fördelningen är jämn mellan de som svarat ja och nej. Eftersom det finns 

stora grupper av både ja och nej har jag sökt efter faktorer som kan förklara vilka lärare som 

uppfattar att samhället tycker att de tillhör en profession, och vilka som inte gör det.  

Jämförelse mellan lärare med olika ämnesbehörighet indikerar att de med teoretisk 

ämnesbehörighet i större utsträckning anser att läraryrket ses som en profession. I synnerhet 

skiljer sig de som har behörighet i matematik, biologi, kemi, fysik och/eller teknik från övriga (se 
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figur 7). Att notera är att 69 % de som är behöriga i flera ämnen är också behöriga i något 

praktiskt ämne. Det kan förklara likheten mellan stapeln med de lärare som är behöriga i 

praktiska ämnen och de som är behöriga i flera. Att det verkar som att lärare som har behörighet 

i naturvetenskapliga ämnen oftare anser att yrket är en profession ett intressant resultat, men 

svåranalyserat. Kanske beror det på att de känner att deras ämneskompetens har högre status i 

samhället rent generellt än vad de andra lärarna gör. Detta vore intressant att i vidare forskning 

undersöka. 

 

 
Figur 7. Relation mellan att anse att läraryrket ses som en profession och 
ämnesbehörighet. 

 

Det visade sig att de som instämde i att läraryrket var en profession också instämde in mer i de 

övergripande frågorna om förstelärarreformen. Det fanns signifikant skillnad på om lärarna ansåg 

att läraryrket var en profession och att de instämde i att Förstelärarreformen lockar högpresterande 

studenter och att Statens intentioner förverkligas (p < 0,05). Dessa två visas i figur 8 och 9. Det fanns 

en tydlig trend (ej signifikant, p = 0,066) mot att de som ansåg att yrket var en profession också 

ansåg att Förstelärarreformen höjer yrkets status. Däremot visade det sig inte vara någon skillnad på 

om man ansåg att reformen gav karriärmöjlighet. Tanken med reformen från politiskt håll var 

bland annat att öka yrkets status och attraktionskraft. Det är möjligt att de som tycker att yrket är 

en profession i dagsläget är mer positivt inställda till strategier som syftar till att värna om 

läraryrkets profession. Om förstelärarreformen lockar fler högpresterande studenter är det faktiskt över 50 

%, av de som anser att yrket är en profession, som instämmer.  
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Figur 8. Relation mellan att anse att läraryrket ses som en profession 
och att statens intentioner med förstelärarreformen förverkligas. 

Figur 9. Relation mellan att anse att läraryrket ses som en 
profession och att förstelärarreformen gör yrket mer attraktivt för 
högpresterande studenter. 

Sociala ski l lnader 

En del av uppsatsens syfte var att undersöka om åsiktsskillnader fanns beroende på ärvt eller 

egenförvärvat kapital. Som nämnt ovan var ålder en starkt dominerande faktor för 

åsiktsskillnaderna – det gjorde att flera av de andra sociala faktorer blev oanvändbara – som barn 

och boendeform. Dessa hörde i för hög utsträckning ihop med personens ålder. De faktorer som 

blev kvar var föräldrars utbildningsnivå och uppväxtort – de faktorer som inte hänger ihop med 

ålder. Både lärare vars båda föräldrar hade gymnasieutbildning eller lägre, och de som vuxit upp 

på en ort med mindre än 100 000 invånare hade en övergripande trend att instämma mindre i 

frågorna. Det fanns dock inte någon signifikant skillnad. Det är det närmaste denna undersökning 

kommer i att se några sociala skillnader i åsiktskapandet. Eftersom en trend kunde ses över hela 

materialet skulle det för en vidare undersökning, med ett större material, vara intressant att 

undersöka om lärare med skilda sociala kapital och olika uppväxtvillkor också har olika åsikter 

om hur läraryrkets karriärvägar bör se ut. I figur 10 och 11 illustreras hur föräldrarnas 

utbildningsnivå och uppväxtort slog ut på två av studiens frågor (p = 0,093 och p = 0,084). 

 

 
 

Figur 10. Relation mellan vårdnadshavares utbildningsnivå och 
instämmande i att förstelärare generellt bidrar till att förbättra 
studieresultaten på skolan 

Figur 11. Relation mellan uppväxtortens storlek och att 
förstelärarreformen ger karriärmöjligheter 
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Kvalitativ data 

Två lärare har intervjuats för detta arbete. Båda jobbade vid intervjutillfället på någon av de 

högstadieskolor som medverkade i enkätundersökningen. För att värna om de intervjuades 

anonymitet har de fått pseudonym. Den första läraren är en kvinna i 30-årsåldern, och kallas för 

Lotta. Den andra läraren en kvinna i 40-års-åldern och kallas för Sofia. De jobbar båda på 

kommunala grundskolor. Intervjuerna nedan presenteras tematiskt. Det var många av lärarna 

som tagit sig tid till att skrivit utförliga kommentarer i kommentarsfältet på enkäten. I detta 

avsnitt med kvalitativ data får även några av dessa kommentarer se dagens ljus. 

Förstelärarens arbete på skolan 

Lotta tycker att det var tydligt vilka på skolan som blivit förstelärare, men det var inte lika tydligt 

vad deras arbetsuppgifter var. Förstelärarna på skolan har hållit i pedagogiska träffar vid några 

tillfällen – under några timmar. Sofia säger att förstelärarens arbete är osynligt på hennes skola. 

Hon spekulerar i att förstelärarna kanske gör saker utan att de andra lärarna vet om det. En dag 

anordnades kollegialt lärande, då skulle lärarna diskutera och vidareutveckla varandra. Annars 

jobbar förstelärarna på precis som andra med sin undervisning, berättar hon.  

Lotta tror inte på reformen. Hon tycker inte att förstelärare varken förbättrar eller försämrar 

resultaten på skolan. ”Det är precis samma”, säger hon. Sofia tycker att det är omöjligt att säga 

om arbetet påverkar skolresultaten, eftersom det är så otydligt vad förstelärarna gör. Att sitta i 

grupper och samtala med varandra om pedagogiska frågor gjorde dem tidigare också – det är så 

studiedagarna brukar se ut, säger hon. Lotta har haft kontakt med en förstelärare vid ett projekt 

om språkutvecklande arbetssätt. Förutom det fungerar försteläraren som vilken kollega som helst. 

Sofias kontakt med förstelärare är också samma som med andra kollegor på skolan: ”Det är same, 

same”, säger hon.  

Lotta tror att det finns en skepsis hos lärarna på skolan. Hon tror att lärarna tvivlar på om 

reformen ger så mycket, men det är ett känsligt ämne på skolan. Hon tror inte att lärarna på 

hennes skola vågar prata med varandra, varken om förstelärarna eller förstelärarreformen. De få 

andra lärare som hon själv pratat med tänker som hon. Framförallt undrar de hur personerna 

som blev förstelärare egentligen blev förstelärare. Hon tycker att en av förstelärarna sprider 

negativitet på skolan och att försteläraren själv har problem med sin undervisning. När det blir 

svårt att förstå tillsättandet av förstelärare skapar det missnöje och avundsjuka i kollegiet, säger 

hon. Även Sofia berättar att förstelärare och förstelärarreformen på hennes skola blivit något 

man inte pratar om. Det är uppenbart att det finns många på skolan som ifrågasätter hela 

reformen. ”Det leder till en tystnad”, säger hon. Eftersom lärarna på skolan inte pratar om 

förstelärarna på skolan, kan hon bara svara för vad hon själv tänker, men tillägger: ”Men jag 

tänker att tystnad talar också. I den här tystnaden ligger ett starkt ifrågasättande, helt klart.” 
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Bland de som skrivit kommentarer på enkäten skönjas ett missnöje med att förstelärarna inte 

gör något extra än att vara vanliga lärare. ”Vi som inte är förstelärare ser inte, vet inte vad de gör 

och framförallt har det inte bidragit till några synliga förbättringar”, skriver en av lärarna. Flera av 

de som skrivit kommentarer menar att de inte ens vet vad förstelärarna på skolan gör. Andra 

beskriver hur förstelärarna saknar arbetsbeskrivning. En lärare beskriver hur lärarna som fått 

tjänsten visserligen är duktiga lärare, men att de inte gör något extra. Det är flera av lärarna som 

beskriver hur bristen och oklarheten om förstelärarnas arbetsuppgifter leder till oro, konflikter 

och sprickor mellan lärarna på arbetsplatsen. 

Tillsättandet av förstelärartjänsterna 

Lotta tycker att det var tydligt när det meddelades om att det gick att söka förstelärartjänsterna. 

Däremot tycker hon inte att det var tydligt varför de lärare som valdes till förstelärare blev valda. 

Det är vagt vad man gått på och hur man resonerat vid tillsättandet. Bara några enstaka söker 

tjänsten – och de bra lärarna kanske inte ens söker tjänsten, berättar hon. Det behövs 

påtryckningar från kollegorna för att de bästa lärarna ska söka tjänsten. ”Lite för mycket Jante”, 

lägger hon till. Hon tänker att möjligen blir de bästa av de som väl sökte tjänsten förstelärare – 

men inte de bästa på skolan. Hur det ska fungera på ett bra sätt vet hon inte.  

Sofia berättar att rektorn på hennes skola frågade vissa i kollegiet om de ville söka tjänsten. De 

lärare som rektorn frågat tycker Sofia är skolans bästa lärare. Men många av lärarna sa nej 

eftersom de tyckte att reformen var dålig i sin helhet. Tillslut blir det ett kvotsystem som skulle 

fyllas, säger Sofia. Skolan fick ett antal förstelärartjänster av kommunen och tjänsterna blev 

tillsatta, men inte med de lärare som rektorn tänkt sig. Sofia är dessutom skeptisk till förfarandet. 

Det gjordes inga klassrumsbesök eller djupintervjuer under processen. Hon tycker inte att de 

lärare som är förstelärare på skolan är skolans bästa lärare. 

Tillsättningsprocessen är också det som lärarna i skrivit mest om i enkätens kommentarsfält. 

Kommentarer om tillsättningsprocessen återfinns från de flesta av skolorna som varit med i 

studien. Många beskriver hur tillsättningsprocessen inte varit tydlig eller proffsigt genomförd. 

”Det största felet med förstelärarreformen är att man väljer ut på felaktiga grunder.” Några av de 

faktorer som lärarna tycker borde ha spelat roll vid tillsättningen är utbildning, engagemang, 

undervisningsförmåga, samarbetsförmåga, kunskap, erfarenhet och ledarskapsförmåga. Istället 

beskrivs hur tjänsten tillsats godtyckligt tillsatt efter personliga kontakter. ”Fel personer får extra 

pengar utan att göra något extra”, kommenterar en av lärarna. En lärare skriver att 

tillsättningsprocessen på skolan varit så dåligt genomförd att lärare på skolan mått dåligt av den. 

Förstelärarreformen och tankar kring kvalitetshöjande strategier 

På frågan vad Lotta skulle göra för att förbättra resultaten om hon själv fick bestämma gav hon 

tre svar. Lotta tycker att frågan om lön är viktig. ”Man ska veta att man slutar i bra lön och bra 

arbetsförhållanden när man väljer läraryrket”. Att förstelärarreformen skulle vara statushöjande i 
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den bemärkelsen tycker hon inte. ”Jag tror inte att man utifrån sett tycker att det är så 

märkvärdigt med ett påslag på 5000 men ändå knappt över 30 000”. Hon tycker också att det ska 

anställas mer personal i skolorna. Det ger personliga relationer mellan lärare och elever, vilket är 

viktigt, säger hon. Hon tycker att eleverna måste bli sedda och bekräftade av någon som bryr som 

om dem. Lärarna måste också få mindre dokumentationsarbete, lägger hon till.  

Om Sofia fick bestämma vad som skulle göras för att förbättra resultaten i skolan skulle man 

riva upp hela förstelärarreformen. Hon berättar om hur politiker och fack pratar om 

förstelärarreformen som ett sätt att höja resultaten, att det är kvalitetshöjande att lärare kan göra 

karriär. För att skapa detta tror hon istället på att en generell höjning av alla lärarnas löner är 

bättre: ”En lärare känner att arbetet är viktigt om man känner att man får en rättfärdig lön”. Hon 

tycker också att det behövs bättre fortbildning. Att sitta i grupp och lära av varandra räcker inte. 

Hon pratar också om den administrativa bördan och ger omdömen som exempel. Hon har haft 

400 elever den här terminen, och alla ska ha ett individuellt omdöme i mitten av terminen. Det 

tar all hennes tid som kunde gått till lektionsplanering. Hon säger att för att höja nivån på 

undervisningen behöver det värnas om lärares planeringstid och man behöver förstå att det tar 

tid att planera bra lektioner. Hon tycker också skolan måste förstatligas, och att det ska finnas 

tydligare styrdokument. Förutom detta vet hon inte riktigt men säger att det: ”behövs något 

superradikalt anser jag”.  Hon avslutar med att säga att hon tycker förstelärarreformen är orättvis, 

orättfärdig och dåligt implementerad. ”Jag är ju väldigt för lika lön för lika arbete, tycker inte att 

det är en svår sak egentligen. Så sålänge vi gör samma arbete ska vi ha samma lön”.  

Några av lärarna som fyllt i enkäten skriver också om hur reformpengarna skulle fördelats 

annorlunda för att höja resultaten i skolan. En lärare skriver att pengarna skulle gå till att höja 

lönerna för lärare på varje skola som tar större ansvar att driva utvecklande projekt. En annan 

skriver att reformen är ett billigt sätt att sminka över det faktum att lärarkåren är underbetald: ”I 

detta ljus vore en bredare satsning på löner att föredra”. Alla är inte negativa – det finns de som 

kommenterat att reformen är bra för att höja både status och lön. Ytterligare några tycker att 

reformen är positiv i sig, eller åtminstone skulle kunna vara det, men att det inte fungerar i 

verksamheten. ”Jag tror det är bra att peppa lärare men detta är fel sätt”, skriver en lärare. ”Bra 

tänkt! Men i praktiken: Katastrof!”, skriver en annan. 

Lotta, Sofia och flera av de lärare som fyllt i enkäten väljer att ta upp just pengafrågan. Höjda 

löner verkar vara en satsning som många lärare tycker skulle förbättra skolan. Det verkar dock 

inte som att förstelärarreformen är den form av lönehöjning som lärarna vill ha.  
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Sammanfattande diskussion  

Nedan diskuteras resultaten av enkäten och intervjuerna. Dessutom belyses viktiga aspekter av 

metoden och relevanta kopplingar till litteraturen. Diskussionen presenteras tematiskt utefter 

frågeställningarna.  

Lärare har under decennier kastats mellan reformer och idéer med liten möjlighet att själva 

påverka. Samtidigt som yrkets status sjunker försämras också elevernas resultat i skolan. Att en 

lärare idag kan säga sig höra till en profession verkar tveksamt – ändå har de flesta 5 års 

universitetsutbildning bakom sig. Att kunna göra karriär är ett tecken på ett klassiskt 

professionsyrke – som läkare, jurist eller ekonom. Alliansen tog fasta på detta och införde 2013 så 

kallade karriärtjänster för lärare vilket innebar en löneökning på 5000 kronor för en extra skicklig 

lärare. Tanken var att skapa karriärvägar där skickliga lärare kan premieras, och i förlängningen 

höja resultaten i skolan.  

Förstelärarnas arbetsuppgifter och dess påverkan på studieresultaten  

Den första av studiens frågeställningar var om lärarna anser att förstelärarna utför de av 

regeringen föreslagna arbetsuppgifterna, och om lärarna uppfattade att dessa förbättrar 

studieresultaten (tabell 6, 7 och 8). I alla frågor utom en återfanns en majoritet av de graderade 

svaren i det nedre spannet av skalan. Det utmärkande undantaget var förstelärare initierar och leder 

pedagogiska projekt där 56 % respektive 60 % av svaren låg sig i det övre spannet. Det fanns även 

en något större spridning av åsikter i frågorna förstelärare coachar andra, och förstelärare är 

huvudansvarig för ett ämne. Tjugo lärare menade att förstelärarna hade något annat särskilt ansvar, 

vilket oftast var pedagogiskt och/eller administrativt. Genomgående för studien är att många 

lärare inte verkar veta om försteläraren utför uppgifterna eller inte, och inte heller om deras 

insatser påverkar studieresultaten. Skolverkets rapport Vem är försteläraren? som nämnts i 

litteraturavsnittet, kommer fram till att huvudmännen avser att förstelärarens arbetsuppgifter ska 

vara att coacha andra lärare, skapa pedagogiska diskussioner och vara ämnesansvariga.47 

Resultatet från denna studie visar att det är just de tre uppgifterna som lärarna i störst 

utsträckning anser att förstelärarna utför. Att förstelärarnas uppgifter, såsom Skolverket kommer 

fram till, skulle ligga i linje med förslagen regeringen angav i Karriärvägar för lärare m.m. är således 

troligt. Detta betyder dock inte att de utförs i någon större utsträckning, eller i varje fall på ett sätt 

som är synligt för övriga lärare. Resultatet visar motsatsen – de flesta lärare anser att 

arbetsuppgifterna antingen inte utförs alls, eller i liten utsträckning. Detta gäller alla de föreslagna 

arbetsuppgifterna förutom förstelärare initierar och leder pedagogiska projekt. Intervjuerna med Lotta 

och Sofia vittnar om hur brist på arbetsbeskrivning och oklarhet över förstelärarnas 

                                                
47 Skolverket, (2015-05-11). 
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arbetsuppgifter skapar konflikter och oro bland lärarna på skolorna. Båda beskriver också att 

förstelärarens enda arbetsuppgift på skolorna (som de känner till), är att genomföra pedagogiska 

projekt. Dessa projekt har i båda fallen handlat om några timmar om året. Sofia menar att det inte 

finns någon skillnad på de pedagogiska träffar försteläraren initierat och de som skolan 

anordnade innan de fick förstelärare. Det är precis likadant, menar hon. På så vis finns 

indikationer på att det högre instämmandet i att förstelärare initierar pedagogiska projekt inte 

nödvändigtvis betyder att det blivit fler pedagogiska projekt ute på skolorna. Det kan vara så att 

förstelärarna mestadels har tagit över ansvaret att hålla i dessa. Som nämnts ovan har många 

också svarat att de inte vet om försteläraren utför uppgifterna eller om det påverkar 

studieresultaten.  Detta kan knappast anses vara positivt. Istället tyder det på att arbetet som 

förstelärarna utför är osynligt för lärarna. Att lärarna helt enkelt inte vet vad förstelärarna gör 

kom även upp under intervjuerna.  

Upplevda effekter av förstelärarreformen på skolan 

I de mer generella frågorna i om hur lärarna uppfattar förstelärararnas arbete och effekter på 

skolan (tabell 10) fortsätter trenden åt samma håll. I frågorna finns en övervikt mot den nedre 

delen av skalan på samtliga frågor. Det bör påpekas att lärarna är något mer instämmande i de 

övergripande frågorna om förstelärarens arbete på skolan, än i de som rörde själva 

arbetsuppgifterna. 41 % av lärarna anser att den övergripande upplevelsen av förstelärarens 

arbete är positiv, vilket åtminstone i relation till de övriga siffror denna studie frambringat kan 

anses vara bra. I fråga om relationen mellan förstelärarens arbete och upplevt förbättrade resultat 

på skolan ligger rapporten från Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping i linje 

med denna studie. I rapporten ansåg 62 % av förstelärarna att undervisningskvalitén ökade, men 

bara 43 % av övriga lärare – där endast 3 % av lärarna svarade helt och hållet och hela 39 % stämmer 

inte alls.48 I min undersökning instämde 30 % i att förstelärare bidrar generellt till att förbättra 

studieresultaten på min skola. 9 % instämde helt, och 44 % instämde inte alls. Om 

undervisningskvalitén ökar eller om resultaten förbättras är visserligen inte samma fråga. En 

exakt jämförelse kan därför inte göras, men det går ändå att se att trenden i stort är lika. I 

rapporten instämde förstelärare oftare i att reformen gav förbättrade effekter. Så var även fallet i 

min studie, vilket diskuteras mer senare i kapitlet. 

Statens intentioner – ger reformen läraryrket professionsstatus och attraktionskraft? 

Trenden med övervikt i den nedre delen av skalan följer med även över till frågorna om vad 

lärarna tycker om förstelärarreformen på riksövergripande nivå (tabell 11). De flesta anser inte att 

förstelärarreformen höjer yrkets status, profession eller yrkets attraktionskraft. Mest anser lärarna 

att förstelärarreformen ger karriärmöjligheter (52 %) och att Förstelärarreformen höjer yrkets status (38 %). 

                                                
48 Bäcklund, Segolsson, Sädbom, (2015-05-06). s. 32. 
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Minst anser lärarna att förstelärarreformen ger fler elever kompletta betyg (10 %) och att Statens intentioner 

med reformen förverkligas (20 %). I intervjuerna framkom också tankar om att förstelärarreformen 

inte skulle vara statushöjande, även om fokus ligger vid lönefrågan. Lotta tror inte att man utifrån 

tycker att lönepåslaget är så märkvärdigt. Sofia tycker att en beredare satsning på lärares löner 

vore bättre. 

Skillnader lärare emellan 

För att få bättre förståelse för enkätstudiens resultat jämfördes olika lärargrupper mot varandra. 

Tydliga skillnader visade sig i alla studiens delar – främst i relation till ålder och, föga förvånande, 

om läraren själv var förstelärare. Förstelärarna var tydligt mer positiva till de flesta frågor. Trots 

det lilla urvalet (11 förstelärare) kunde signifikanta skillnader påvisas i totalt 15 av de 28 graderade 

frågorna som gällde för förstelärare. Förstelärarna anser alltså i högre grad än övriga lärarkåren att 

de utför uppgifterna och att uppgifterna påverkar skolresultaten. Förstelärarna anser också i 

större utsträckning att förstelärarreformen i stort är positiv. Lärarnas Riksförbund publicerade i 

februari 2015, vilket i skrivande stund är tre månader sedan, att 86 % av förstelärarna ansåg att 

förstelärarreformen kunde höja yrkets status. Jag menar att det kan ifrågasättas vilka slutsatser 

man kan dra utifrån vad förstelärarna, som dessutom alla var medlemmar i Lärarnas Riksförbund, 

själva tycker. I denna uppsats, där alla lärares åsikter varit föremål för studier, anser 38 % att 

förstelärarreformen höjer yrkets status.  

Det fanns också en stor skillnad mellan äldre och yngre lärare. De yngre lärarna instämde, 

liksom förstelärarna, mer i att arbetsuppgifterna utfördes och att det gav förbättrade 

studieresultat. De var också mer positiva till reformen i stort. Skillnaderna i åsikter beroende på 

ålder kan, något otympligt, beskrivas som brutala. Bertilssons avhandling Skollärare. Rekrytering och 

yrke, nämnd ovan, beskriver hur rekryteringen till läraryrket förändrats över tid. Han konstaterar 

att skillnaden mellan de äldre och yngre lärarnas bakgrund blir större och större.49 Det är möjligt 

att dessa skillnader i bakgrund skapat en skiljelinje mellan de äldre och yngre lärarna ute på 

skolorna. Utan att dra för höga växlar, är det också möjligt att tillsättningsprocessen på skolorna 

inte gagnat den äldre generationen. Enligt Skolverket är endast en fjärdedel av förstelärarna över 

50 år gamla.50 I kommentarerna till enkäten beskrivs egenskaper som lärarna anser borde ha 

spelat större roll vid tillsättandet av förstelärare. Dessa faktorer är av en sådan karaktär som äldre 

i något högre utsträckning kan förväntas ha – som erfarenhet. Har man jobbat som lärare i 

många år och får se hur en yngre, mindre erfaren kollega får 5000 kronor mer i månaden, 

dessutom utan att förstå varför – är det helt rimligt att bli negativt inställd till både reformen och 

förstelärarnas arbete på skolan. De yngre lärarna, som själva inte är förstelärare, kanske inte 

känner att deras kompetens har skymfats på samma vis. Det skulle också kunna vara så att alla de 

skolreformer som de äldre lärarna gått igenom medfört en viss trötthet i lärarkåren, vilket bidrar 

                                                
49 Bertilsson, (2014). s. 245. 
50 Skolverket, (2013). s. 11. 
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till en generellt mer negativ inställning till nya reformer. Tidigare reformer har ofta precis som 

förstelärarreformen lagts fram som statushöjande – men blivit statussänkande, då inte någon egen 

makt att utforma regler eller normer givits.51  

Det fanns också signifikanta skillnader mellan skola C och alla de övriga skolorna vad gäller de 

övergripande skolfrågorna (tabell 9). Detta kunde inte enbart förklaras med att svarsfrekvensen 

var bättre. Däremot har skola C en yngre lärarkår än övriga, vilket skulle kunna i all fall delvis 

förklara skillnaden. Det kan också tolkas som att skola C haft en bättre och tydligare 

tillsättningsprocess; det vill säga att lärarna känner att rätt person fick uppdraget. Lärarna på skola 

C kanske tycker att deras förstelärare gör ett bra och synligt jobb. Det missnöje Lotta och Sofia 

berättar om grundar sig i ofta i att lärarna tycker att fel personer fick tjänsten. De tycker inte att 

de fick inblick i processen och att tillsättandet av tjänsten skett godtyckligt och på felaktiga 

grunder. Om så inte skett på skola C, är det rimligt att tänka att lärarna där har en mer positiv syn 

på förstelärarens arbete. Dessa funderingar skulle vara intressanta att undersöka i framtida 

arbeten. 

Det fanns signifikanta skillnader beroende på kön i tre av frågorna om förstelärarreformen i 

stort, och en tydlig trend i flera andra. Män höll i mindre grad med om att förstelärarreformen 

höjer yrkets status, motiverar lärare till ett bättre arbete och att det gör yrket mer attraktivt för högpresterande 

studenter. De som tyckte att det är bra med betyg från årskurs 6 och nationella prov från 3, visade också 

en svag trend till större instämmande i påståendena om reformen i stort. Det bör påpekas att 

detta inte hade något tydlig koppling med vilket politiskt block personen sympatiserade med.  

För att undersöka frågan om lärarna tyckte att förstelärarreformen, såsom regeringen tänkt sig, 

ökade yrkets profession och attraktionskraft var det i ett första steg intressant att klarlägga om 

lärarna tyckte att läraryrket ses som en profession av samhället i dagsläget eller inte. Lärarna 

visade sig vara splittrade i frågan. Även om skillnaden inte var signifikant så fanns det en tendens 

till att de lärare som hade behörighet i teoretiska ämnen var mer benägen än övriga till att anse att 

läraryrket ses som en profession. I teoriavsnittet diskuteras hur det kan finnas interna skillnader 

inom ett yrke som leder till olika status. Inom läraryrket ger teoretiska ämnen högre status än de 

praktiska ämnena. På så vis vore det inte konstigt om lärarna med teoretisk behörighet i större 

utsträckning skulle uppleva att deras yrke ses som professionellt.  

De som ansåg att läraryrket ses som en profession, instämde generellt mer i de övergripande 

frågorna om förstelärarreformen. Att anse att läraryrket ses som en profession hörde signifikant 

ihop med att tycka att förstelärarreformen lockar högpresterande studenter och att statens intentioner 

förverkligas. Utövare av en profession är ofta måna om att etablera strategier som stärker och 

försvarar professionen, och därför är det inte helt förvånande om de lärare som anser att yrket 

ses som en profession också är mer positiva till reformen. I en klassisk profession ingår bland 

annat att yrkesutövarna kan göra karriär, och att yrket lockar högpresterande studenter. Därför är 

                                                
51 Stenlås, (2009). s. 96. 



 

 40 

det tänkbart att lärare som anser att yrket ses som en profession skulle lägga mer vikt vid dessa 

frågor. 

De sociala skillnader som var möjliga att mäta, utan för stor inverkan av åldersfaktorn, gav 

inga signifikanta skillnader i åsikter, men en intressant trend kunde ses. De lärare som kom från 

hem där båda föräldrarna endast hade gymnasieutbildning eller mindre, och lärare som kom från 

mindre ort instämde mindre i påståendena. Ifall skillnaden skulle kunnat fastslås är det tänkbart 

att det kunnat bero på deras nedärvda sociala kapital. Kanske har lärarna via föräldrahemmet fått 

en viss typ av inställning till att avancera och göra karriär. Det är tänkbart att de från mindre 

orter, i mindre utsträckning insupit storstadslivets ”karriärtänk”. Då en trend kan ses i materialet 

vore det ett intressant område för vidare forskning.  

Tanken med förstelärarreformen var att premiera duktiga lärare, ge yrket karriärvägar och på 

så vis höja yrkets status och locka högpresterande studenter till utbildningen. Schleicher skriver 

om de faktorer som främst skiljer högpresterande och lågpresterande skolsystem. Dessa är 

framför allt att lärarutbildningen måste locka högpresterande studenter – i vilket lön en viktig 

faktor, riklig kompetensutveckling, tid att diskutera måluppfyllelse samt att de bästa lärarna måste 

lockas till de mest utmanande klassrummen.52 Att lönebonusen bara faller ut till en mindre del av 

lärarkollegiet innebär att den inte nödvändigtvis uppfattas som en drivkraft i lärarkåren. Lärarna 

vittnar om hur den snarare leder till splittringar och uppfattningar om orättvisa. Intrycket från 

denna studie är dessutom att lärarna ofta inte förstår hur tillsättningen går till, vilket ytterligare 

försämrar reformens möjlighet att motivera lärarna. Lotta och Sofia berättar båda om hur 

förstelärarnas arbete och reformen på deras skolor blivit något lärarna inte vågar prata om. Det 

går att spekulera i om den låga svarsfrekvensen i min studie är en effekt av tystnaden som 

beskrivs ute på skolorna. Om lärarna inte vågar prata med varandra om frågorna, kanske de inte 

heller känner sig bekväma med att dela dem i en enkät. I slutänden är det kanske som Sofia säger 

– tystnad talar också. 

 

 

                                                
52 Schleicher, (2009). 
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Bilaga 1. Enkät till högstadielärare 

 

           Enkät till högstadielärare om förstelärare. 
 

Denna enkät ligger till grund för min examensuppsats på lärarprogrammet vid Uppsala 

Universitet. Syftet med enkäten är att undersöka högstadie- och gymnasielärares uppfattningar 

om inrättandet av förstelärarreformen. Denna studie är av intresse, eftersom den kommer ge en 

första fingervisning i hur högstadie- och gymnasielärare uppfattar inrättandet av karriärtjänster.  

 

Data behandlas konfidentiellt vilket betyder att ingen obehörig kommer att kunna ta del av 

uppgifterna. I alla redovisningar av studien kommer analyser göras på gruppnivå, vilket innebär 

att du inte kommer kunna identifieras. Uppsatsen kommer gå att ladda ner på uu.diva-portal.se 

när den är klar.  

 

Jag ber dig fylla i enkäten noga för att få ett så rättvisande resultat som möjligt. En ifylld och 

inlämnad enkät räknas som ett godkännande till att delta i studien. För att studien ska kunna ge 

en korrekt bild är det viktigt att så många lärare som möjligt att deltar. 

 

Tack för din medverkan!  

  

Minna Schwan, lärarstuderande 

 

Lärarstudent: Minna Schwan 

E-post minnaschwan@gmail.com 

Telefon 070 797 96 35 

 

Handledare: Josefine Krigh, doktorand i utbildningssociologi 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Uppsala Universitet 

E-post josefine.krigh@edu.uu.se  

Telefon 018 471 79 85 
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A.  Allmänna frågor. 
 

 
1. Hur många år har du jobbat som lärare? 
 
______________ år. 
 
 
2. Hur lång utbildning har du? Räkna med alla högskolestudier.  

______________ år. 

 
3. För vilka årskurser har du behörighet att undervisa? 
 
Årskurs:____________________________________________________________________ 
 
 
4. Vilket/vilka ämnen har du behörighet att undervisa? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
5. Vilka ämnen undervisar du i? Skriv ner alla ämnen du undervisar i just nu. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
6. Har du en mentorsklass?  
 
� Ja � Nej 

 
 
 
 
 

� Kvinna  � Man  Födelseår: 19�� 
 
 

Skola:________________________________ 
 

� Fristående  � Kommunal 
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7. Om du svarade ja på fråga 4: 
 
Vilken årskurs? 

� åk 6 � åk 7 � åk 8 � åk 9 � Annan (exempelvis förberedelseklass). 

 
8. Vilket meritvärdessnitt hade din mentorsklass höstterminen 2014:__________________  
(Kommer du inte ihåg, lämna frågan tom) 
 
 
 
Meritvärde är summan av de 16 eller 17 
bästa betygen 
 
Har man läst moderna språk räknas 17 
ämnen. Annars räknas 16 ämnen. 
 
Högsta poäng, det vill säga A i alla ämnen 
ger 320 p för elever med 16 ämnen, och 340 
p för elever som läst moderna språk. C i alla 
ämnen ger 240 eller 255 poäng och E i alla 
ämnen ger 160 eller 170 p 

 
Betygen räknas om till siffror: 
 
A = 20 p 
B=17,5 p 
C=15 p 
D=12,5 p 
E=10 p 
F=0 p 

 
 

 
B. Frågor som rör din syn på förstelärarnas arbete  

 
 

9. Innehar du en förstelärartjänst just nu? 
� Ja � Nej 

Om du är förstelärare just nu, ha överseende 
med frågeformuleringarna som följer. Lärare och 
förstelärare ska alla svara på samtliga frågor. 
Svara från ditt eget perspektiv. 
 
 
 
 

11. Hur många lärare arbetar på din skola?  
 
 ______________ lärare. 

 

 
10. Har du sökt någon förstelärartjänst? 
� Ja � Nej 

 

 
12. Hur många förstelärare arbetar på din 
skola?  
 
______________ lärare. 
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13. Anser du att förstelärare på din skola utför dessa arbetsuppgifter? 

 Instämmer 
inte alls 

  Instämmer 
helt 

 
Vet ej 

a) Förstelärare ansvarar för introduktion 
av nya lärare � � � � � 

b) Förstelärare coachar andra lärare � � � � � 
c) Förstelärare coachar mig. 
(Förstelärare svarar vet ej på denna 
fråga) 

� � � � � 

d) Förstelärare initierar och leder 
pedagogiska projekt i syfte att förbättra 
undervisningen 

� � � � � 

e) Förstelärare är examensansvarig � � � � � 
f) Förstelärare ansvarar för fördelning av 
platser åt VFU-studenter � � � � � 
g) Förstelärare är de som i första hand 
ansvarar för mottagande av 
lärarstudenter på VFU. 

� � � � � 

h) Förstelärare är huvudansvarig för ett 
ämne � � � � � 

14. Hur stor inverkan tycker du följande arbetsuppgifter har när det gäller att förbättra 
studieresultaten på din skola? 
  

Mycket 
Liten 

   
Mycket 

Stor 

Vet ej/ 
Ingen 
åsikt 

a) Förstelärare ansvarar för introduktion av 
nya lärare � � � � � 

b) Förstelärare coachar andra lärare � � � � � 
c) Förstelärare coachar mig. (Förstelärare 
svarar vet ej på denna fråga) � � � � � 
d) Förstelärare initierar och leder 
pedagogiska projekt i syfte att förbättra 
undervisningen 

� � � � � 

e) Förstelärare är examensansvarig  � � � � � 
f) Förstelärare ansvarar för fördelning av 
platser för VFU-studenter � � � � � 
g) Förstelärare är de som i första hand 
ansvarar för mottagande av lärarstudenter på 
VFU. 

� � � � � 

h) Förstelärare är huvudansvarig för ett ämne � � � � � 
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16. Om du kryssade i ja på ”Annat särskilt ansvar”: vilket annat särskilt ansvar tar 
förstelärare på din skola? 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

17. Finns det några andra arbetsuppgifter förstelärare utför på din skola?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
 

15. Har förstelärare något annat särskilt ansvar på din skola? 
 Ja Nej Vet ej 

a) Övergripande ansvar för betyg 
och bedömning � � � 
b) Särskilt ansvar för 
forskningsbevakning � � � 
c) Ansvar som arbetslagsledare � � � 
d) Annat särskilt ansvar � � � 

18. Hur väl instämmer du i följande påståenden? 
  

Instämmer 
inte alls 

  
 

Instämmer 
helt 

Vet ej/ 
Ingen 
åsikt 

a) Min övergripande upplevelse av 
förstelärares arbete på min skola är 
positiv 

� � � � � 

b) Jag har inblick i hur tillsättandet 
av förstelärare går till på min skola � � � � � 
c) Förstelärare bidrar generellt till 
att förbättra studieresultaten på min 
skola. 

� � � � � 

d) Förstelärarreformen ger 
möjlighet till karriärsutveckling på 
min arbetsplats 

� � � � � 

e) Förstelärare hjälper mig i mitt 
arbete. (Förstelärare svarar på om 
hjälp fås av andra förstelärare) 

� � � � � 
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19. Om du anser att du får hjälp av förstelärare - vad får du hjälp med? Beskriv så noga du 
kan. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

C. Frågor som rör din syn på förstelärarreformen och lärarprofessionen 
 

 
Med profession menas ett yrke med specialiserad och värderad intellektuell utbildning. 

 

 
 
 
21. Tycker du läraryrket ses som en profession av samhället idag? 
 
� Ja � Nej � Vet ej 
 
 
 

20. Hur väl instämmer du i följande påståenden?  
  

Instämmer 
inte alls 

   
Instämmer 

helt 

Vet ej/ 
Ingen 
åsikt 

a) Förstelärarreformen är i sin helhet 
positiv � � � � � 
b) Statens intentioner med reformen 
förverkligas � � � � � 
c) Förstelärarreformen höjer yrkets 
status � � � � � 
d) Förstelärarreformen motiverar lärare 
till att utföra ett bättre arbete � � � � � 
e) Förstelärarreformen stärker 
läraryrkets profession � � � � � 
f) Förstelärarreformen bidrar till att höja 
rikets studieresultat � � � � � 
g) Förstelärarreformen ger fler elever 
med kompletta betyg � � � � � 
h) Förstelärarreformen ger 
karriärmöjligheter � � � � � 
i) Förstelärarreformen gör läraryrket mer 
attraktivt för högpresterande studenter � � � � � 
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23. Vilket politiskt block sympatiserar du främst med? 
 

� Alliansen (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna)  
� Röd/Gröna (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 
� Annan politik 
� Vet ej/Vill ej svara 
 
 
D. Frågor som rör din bakgrund 

 
24. Vilken högsta avslutade utbildningsnivå har/hade dina huvudsakliga vårdnadshavare? 

 
Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2  

� � Ingen utbildning 

� � Grundskoleutbildning eller motsvarande 

� � Gymnasieutbildning eller motsvarande 

� � Yrkesutbildning 

� � Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller 
mindre. 

� � Universitets- eller högskoleutbildning över 3 år. 

� � Vet ej/Vill inte svara/Ej giltigt 
 

25. Vilket eller vilka yrken har/hade dina huvudsakliga vårdnadshavare?  
 

Vårdnadshavare 1: __________________________________________________ 
 
Vårdnadshavare 2: __________________________________________________  

 

 
22. Vad är din åsikt i följande skolpolitiska sakfrågor? 

  
Instämmer 

inte alls 

   
Instämmer 

helt 

Vet ej/ 
Ingen 
åsikt 

a) Det behövs fler karriärtjänster � � � � � 
b) Lärarlönerna bör höjas � � � � � 
c) Skolan bör förstatligas � � � � � 
d) Alla gymnasieprogram borde ge 
högskolebehörighet � � � � � 
e) Det är bra att fritt kunna välja grund- och 
gymnasieskola � � � � � 
f) Man ska få göra vinst på 
skolverksamheten � � � � � 
g) Det är bra att få betyg från åk 6 � � � � � 
h) Det är bra med nationella prov från åk 3 � � � � � 
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26. Hur många invånare bor på den ort där du 
huvudsakligen växte upp?  
 

� Mindre än 10 000 invånare 
� Mellan 10 000 och 50 000 invånare 
� Mellan 50 000 och 100 000 invånare 
� Mellan 100 000 och 200 000 invånare 
� Över 200 000 invånare 
� Vet ej 
 

 
28. Hur bor du idag? 
 
� Lägenhet - hyresrätt 
� Lägenhet - bostadsrätt 
� Radhus 
� Villa 
� Annat boende 
 

 
27. Hur ser din familjesituation ut idag? 
 
� Ensamboende utan barn 
� Gift eller sambo utan barn 
� Ensamboende med barn 
� Gift eller sambo med barn 
� Annan konstellation 

29. Om du är gift eller sambo, vilket yrke har 
din partner just nu: 

 
___________________________________ 

 

30. Har du synpunkter på enkäten eller har du något att tillägga om din syn på 
förstelärarreformen eller förstelärares arbete? 
 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

1. Personliga bakgrundsfrågor 

 

a) Hur gammal är du? 

b) Hur länge har du jobbat som lärare? 

c) Hur länge har du jobbat på skolan? 

d) Vilken typ av tjänst har du?  

e) Vilka ämnen undervisar du i? 

 

2. Förstelärare på skolan 

 

a) Kan du berätta om dina tankar kring förstelärarna och deras arbete på din skola? 

b) Tycker du att förstelärarnas arbete påverkar studieresultaten? 

c) Vilken personlig kontakt har du med förstelärarna på din skola? Hur ser den ut? Vilken nytta 

får du av den? 

d) Vad tror du att andra lärare på skolan tänker om förstelärarna och deras arbete? Anser du att 

åsikter skiljer sig mellan lärarna? Äldre och yngre? Lärare i olika ämnen? Någon annan faktor? 

e) Upplever du att förstelärare är ett känsligt ämne på din skola?  

f) Hur sköts tillsättningen av förstelärare på din skola? Vilken är din åsikt om 

ansöknings/antagningsprocessen? 

 

3. Allmänt 

 

a) Det pratas mycket om svensk skola just nu, om du fick bestämma, vad skulle göras då? 

b) Vad tänker du om läraryrkets status och attraktionskraft i samhället idag? Tror du 

förstelärareformen påverkar detta på något sätt? Vad skulle du säga påverkar yrkets status och 

attraktionskraft? 

c) Vilken är din åsikt om regeringens inrättande av en karriärstege för lärare? 

d) Hur ser du på den utbildningspolitik som förs i Sverige idag?  

 

4. Avslutning 

 

a) Finns det något mer du vill tillägga om din syn på förstelärarreformen eller förstelärares arbete 

på din skola?  
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Bilaga 3. Tabeller och Diagram. 

Nedan presenteras de tabeller och diagram som refererats till i arbetet. 

 

Figur 12 visar åldersfördelningen hos skolorna som medverkat i studien. Den höga andelen unga 

lärare vid skola C är av extra stort intresse. 

 

 

 
          Figur 12. Åldersfördelning på skola C jämfört med andra skolor. 

 

Tabell 13 och 14 redovisar antalet lärare i studien som sökt förstelärartjänster, respektive de som 

innehar förstelärartjänster. Tabell 15 och 16 redovisar skillnader i köns- och åldersfördelning för 

skolor med högre och lägre svarsfrekvens. 
 

Tabell 13. Svar på frågan ”Har du sökt en förs t e lärar t jäns t?”  

 Antal Procent 
Ja 27 29 % 
Nej 60 65 % 
Saknas 5 6 % 
Total  92 100 % 
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Tabell 14. Svar på frågan ”Innehar du en förs t e lärar t jänst?”  

 Antal Procent 
Ja 11 12 % 
Nej 81 88 % 
Total 92 100 % 

 
 
 
 
 

Tabell 15. Svarsfrekvens på skolor mot ålder 

Svarsfrekvens Medelålder Antal Standardavvikelse 
35 % och högre 44,6 år 51 10,50 år 
Under 35 % 44,3 år 31 12,26 år 

Total 44,5 år 83 11,14 år 

 
 

 
Tabell 16. Svarsfrekvens på skolor mot kön  

 Kvinna Man Total 
35 % och högre 34 

(60,7%) 
22 

(39,3%) 
56 

(100%) 
Under 35 % 21 

(60,0%) 
14 

(40,0%) 
35% 

(100%) 
Total 55 

(60,4%) 
36 

(39,6%) 
91 

(100%) 
 

 
 
 
 

 
 


