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Inledning och syfte 
Kommunerna i Jönköpings län har sedan 2009 avsatt medel för pedagogiskt forskningsarbete inom länet. 

Medlen har sedan start främst använts till att finansiera forskarutbildning för fyra doktorander; så kallade 

kommundoktorander. Satsningen har gått under namnet ”Promilleprogrammet” och det avslutas 2015-06-

30. Vid detta avslut kommer det finnas medel kvar. Högskolan för lärande och kommunikation har fått i 

uppdrag av länets förvaltningschefer att lämna förslag till hur återstående medel kan användas för att 

stödja kommunernas skolutveckling, öka den vetenskapliga kompetensen och därigenom bidra till förbätt-

rade skolresultat. Ett av dessa förslag fokuseras i denna utvärdering: Kompetensutveckling för förstelärare 

i Jönköpings län. I denna utvärdering presenteras resultatet av en enkätundersökning riktad till fyra olika 

yrkesgrupper som på ett eller annat sätt berörs av tjänsteinrättningen av förstelärare: Förvaltningschefer, 

rektorer, förstelärare och lärare.  

 

Syftet med utvärderingen är att samla in information om vad de olika yrkesgrupperna anser är viktiga 

kompetenser hos en förstelärare och genom detta kunna kartlägga hur utbildningsbehovet ser ut för denna 

yrkesgrupp. Ett vidare syfte är att bilda kunskap om förstelärarnas betydelse för att bidra till arbetet med 

att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet1.  

 

Genomförande 
Utvärderingen bygger på en enkätundersökning där fyra olika enkäter konstruerats för att vara anpassade 

till respektive yrkesgrupp. Anpassningen har främst gällt formuleringen så att respektive yrkesgrupp upp-

levt frågorna relevanta. Flera frågor har varit samma på de fyra olika enkäterna i syfte att kunna göra jäm-

förelser. Enkäterna var webbaserade och konstruerade i enkätverktyget SurveyMonkey. Distributionen har 

skett via mail och det har varit möjligt att svara på enkäten mellan 25 februari-15 mars 2015. När data-

materialet samlats in, analyserades detta med utgångspunkt i utvärderingens syfte. All data har behandlats 

konfidentiellt i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Antal svar från respektive 

yrkesgrupp fördelades enligt följande: 

 

 Förstelärare: 182 svar  

 Lärare: 701 svar 

 Rektorer: 82 svar 

 Skolchefer: 7 svar 

 

Redovisning 
Utvärderingen redovisas inledningsvis med att resultatet av enkäterna från de fyra olika yrkesgrupperna 

presenteras i sin helhet i följande ordning: Förstelärare (FL), lärare (L), rektorer (R) och förvaltningschefer (FC). 

Därefter presenteras en analys av enkäterna med utgångspunkt i utvärderingens syfte; följt av en diskuss-

ion kring resultatet. Samtliga svar i enkäten, såväl fördefinierade som öppna, har ingått i analysen.   

                                                      

1 Skollagen (SFS 2010:800). Norstedts Juridik AB. 
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Redovisning av enkäterna 

Förstelärare 

 

 

 

Diagram FL1 

Merparten (68,6 %) av responden-
terna arbetar i grundskolan. Cirka en 
femtedel arbetar i gymnasiet medan 
en dryg tiondel arbetar i andra for-
mer (specialpedagog etc.) 

Diagram FL2 

Nästan fyra av fem förstelärare har 
genomfört ett examensarbete eller 
skrivit uppsats på grundnivå med en 
omfattning om 15 högskolepoäng. 
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Diagram FL4 

Nästan hälften (86 förstelärare) har 
ingen tid avsatt till att utföra uppdra-
get och endast uppemot en tredjedel 
uppger att de har en liten del (5-10 
%) avsatt till uppdraget.  

Totalt uppger nästan fyra av fem 
förstelärare att de har lite eller ingen 
tid alls för sitt specifika uppdrag. 

En av fem uppger att de har uppe-
mot 20 % avsatt av sin tjänst för för-
steläraruppdraget. 

Diagram FL3 

Drygt fyra av fem förstelärare har 
inte genomfört examens- eller upp-
satsarbete på avancerad nivå (D-
uppsats/Magisteruppsats.  
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Diagram FL6 

Om förstelärare är en förutsättning 
för att undervisningen skall kunna 
vila på vetenskaplig grund och be-
prövad erfarenhet, råder lite olika 
uppfattningar om. 

Drygt en tredjedel av alla responden-
ter anser att det stämmer delvis och 
22 % anser att det inte alls stämmer. 
Dessa två grupper utgör totalt ca 60 
% av svaren. 

En dryg fjärdedel har svarat att det 
stämmer till stor del medan 8 % an-
ser att det stämmer helt. 6 % svarar 
att de inte vet. 

Diagram FL5 

Två tredjedelar av förstelärarna upp-
ger att de helt och hållet, eller till stor 
del anser sitt nuvarande uppdrag som 
tydligt definierat.  

Nästan en tredjedel tycker att det 
stämmer delvis. Drygt fyra procent, 8 
personer av 182, anger att det inte 
alls är tydligt definierat. 
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Diagram FL7 

Nästan två tredjedelar anser att till-
sättningen av förstelärare bidrar till 
ökad undervisningskvalitet.  

En tredjedel anser att det stämmer 
delvis medan 2,2 % anser att det inte 
stämmer alls. 

3,8 % svarar att de inte vet om det 
bidrar eller ej. 

 

enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 

 

Diagram FL8 

En förstelärares främsta uppgifter 
utöver den ordinarie undervisningen 
anser respondenterna bör vara att 
vara ansvarig för den ämnesdidak-
tiska utvecklingen samt initiera och 
leda kollegiala lärprocesser.  

Att handleda sina kollegor samt att 
vara inläst på forskning redovisas 
som tredje respektive fjärde mest 
frekvent i enkätsvaren. 

Respondenterna har i denna fråga 
fått ange de två alternativ de anser 
viktigast. 
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Diagram FL9 

På frågan vilka kompetenser en 
förstelärare besitter eller ska utveckla, 
svarar 142 av 182 att det viktigaste är 
att försteläraren är en skicklig under 
visare (didaktiskt skicklig). 

Därefter är antalet svar spridda på de 
olika alternativen. Att kunna ta del av 
och sprida forskning i sin verksamhet 
anges vara den näst viktigaste kom-
petensen, 63 svar.  

Det tredje mest frekventa alternativet 
som anges är att kunna handledakol-
legor i deras undervisning. Därefter 
följer ämneskompetens marginellt 
före att kunna leda kollegors kompe-
tensutveckling genom olika pedago-
giska modeller. 

Respondenterna har i denna fråga 
fått ange de två alternativ de anser 
viktigast. 
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Diagram FL10 

Beträffande förstelärarnas kompe-
tensutveckling, anser respondenterna 
att praktiska modeller för undervis-
ningsutveckling är det viktigaste (142 
svar av 182 möjliga). 

Därefter är gapet relativt långt ned 
till en rad olika alternativ, som alle-
sammans får ungefär halva frekven-
sen av vad det ovan nämnda alterna-
tivet får: Verktyg för att analysera 
klassrum/interaktion (57), Modeller 
för lärande samtal (57), Verktyg för 
att analysera den egna undervisning-
en (53), Vetenskapliga teorier och 
metoder (53), Hur skolan kan arbeta 
med kvalitetsutveckling (53), Be-
dömningsfrågor och betyg (39), 
Handledningsteorier (37).  

Respondenterna har i denna fråga 
fått ange de upp till fyra alternativ de 
anser viktiga. 
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Lärare 

 

Diagram L1 

En sjundedel av repondenterna upp-
ger att deras utbildningsenhet saknar 
förstelärare.  

15 % av lärarna (105 svar av 701 to-
talt) uppger att de inte vet hur många 
förstelärare som är anställda på deras 
utbildningsenhet. 
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Diagram L2 

Fördelningen av lärarnas yrkesinrikt-
ning är ganska likvärdig för områ-
dena grundskolan (1-3, 4-6 samt 7-9) 
och gymnasiet som utgör drygt 80 % 
av urvalet. 

2 % av respondenterna kommer från 
förskolan och dubbelt så många 
kommer från fritidshemmet. 

De som svarat Annat (9 %) uppger 
olika svar: "Komvux", "att man un-
dervisar i både årskurs 3 och 4", "att 
man är SFI-lärare", "specialpedagog" 
etc. 

 



 

 

11 

 

 

Diagram L3 

Merparten av lärarna, över två tred-
jedelar, har arbetat som lärare i över 
11 år. 

En fjärdedel uppger att de arbetat 
som lärare mellan fem och tio år me-
dan nästan en av sju uppger att de 
arbetat mindre än fem år.  

Diagram L4 

Nästan sex av tio respondenter anser 
att förestelärare inte alls är en förut-
sättningen för att undervisningen ska 
kunna vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. 

En femtedel anser att det delvis 
stämmer medan en dryg tiondel an-
ser att det stämmer helt eller till stor 
del. 

En av tio svarar att de inte vet. 
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Diagram L5 

Nästan en tredjedel av lärarna uppger 
att de inte känner till definitionen av 
förstelärares uppdrag.  

Drygt en av tio uppger att det stäm-
mer till stor del medan endast 1/20 
uppger att de känner till uppdraget i 
sin helhet. 

Nästan en femtedel uppger att de 
inte vet. 

Diagram L6 

Nästan tre fjärdedelar av lärarna 
uppger att det inte alls eller endast 
delvis stämmer att tillsättningen av 
förstelärare bidrar till ökad undervis-
ningskvalitet. 

En knapp tiondel uppger att det 
stämmer till stor del och endast 21 
respondenter (3 %) uppger att det 
stämmer helt. 

En dryg sjundedel av alla responden-
ter anger alternativet "Vet inte" som 
sitt svar. 
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Diagram L7 

Utöver förstelärarens egen undervis-
ning anger hälften av lärarna att för-
steläraren bör vara ansvarig för den 
ämnesdidaktiska utvecklingen. 

En tredjedel uppger att hand-
leda/coacha kollegor samt att initiera och 
leda kollegiala lärprocesser ska vara en av 
förstelärarnas främsta uppgifter. 

Att vara inläst på forskningen, arbeta 
övergripande med det systematiska 
kvalitetsarbetet samt att ansvara för 
att forskning blir en tydlig del i verk-
samheten uppger en femtedel av re-
spondenterna bör ingå i förstelära-
rens uppgifter. 

Respondenterna har i denna fråga 
fått ange de två alternativ de anser 
viktigast. 
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Diagram L8 

På frågan om vilka kompetenser en 
förstelärare bör besitta eller utveckla, 
anger hälften av respondenterna att 
den didaktiska skickligheten är av 
vikt. 

Vidare svarar man att kunna ta del av 
och sprida forskning i verksamheten, 
att kunna leda kollegors kompetens-
utveckling genom olika pedagogiska 
modeller, att kunna handleda kolle-
gor i deras undervisning samt att 
man besitter en ämneskompetens 
som viktiga. Antalet svar på dessa går 
från en tredjedel ned till en fjärdedel 
av alla respondenters val, enligt ord-
ningen ovan. 

Respondenterna har i denna fråga 
fått ange de två alternativ de anser 
viktigast. 
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Diagram L9 

Det område som respondenterna 
anger som viktigast är att förstelärare 
behöver kompetensutveckling kring 
praktiska modeller för undervis-
ningsutveckling, över hälften anger 
detta vara av vikt. 

Övriga områden ligger ganska jämnt 
fördelat (antal kryss): Hur skolan kan 
arbeta med kvalitetsutveckling (210), 
Betyg och bedömningsfrågor (187), 
handledningsteorier (163), veten-
skapliga teorier och metoder (160), 
verktyg för att analysera klassrumsin-
teraktion (131). 

Att arbeta med modeller för lärande 
samtal (109), att fördjupa sig i läro-
planen (104) eller med verktyg för att 
analysera den egna undervisningen 
ligger inom samma spann medan 
Alternativet Annat får totalt 57 kryss, 
de svar som preciseras där handlar 
ofta om generell kompetensutveckl-
ing, samma kompetensutveckling 
som alla andra lärare eller ren kritik 
mot förstelärarreformen. 

 

Respondenterna har i denna fråga 
fått ange upp till fyra alternativ de 
anser viktiga. 
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Rektorer

 

 

 

 

Diagram R2 

Fjorton rektorer, nästan en femtedel, 
uppger att de inte har några förstelä-
rare i sitt rektorsområde. 

Drygt sex av tio har 1-3 förstelärare 
inom sitt område medan nästan två 
av tio uppger att de har 4-6 anställda. 

Få rektorer, i denna undersökning 1 
av 82 har fler än sex förstelärare i sitt 
rektorsområde. 

Två rektorer i undersökningen upp-
ger att de inte vet hur många an-
ställda förstelärare de har i sitt rek-
torsområde. 

Diagram R1 

Spridningen är jämnt fördelad på de 
82 respondenternas svar. Ungefär en 
fjärdedel i respektive kategori med en 
viss övervikt åt att nästan en tredje-
del uppger att de arbetat i 10 år eller 
mer. 
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Diagram R3 

En dryg fjärdedel uppger att förstelä-
rare inte alls är en förutsättning för 
att undervisningen ska kunna vila på 
vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet och en dryg tredjedel 
uppger också att det endast stämmer 
delvis. 

Nästan en fjärdedel uppger att det 
stämmer till stor del och en åttondel 
uppger att det stämmer helt. Dessa 
två utgör en dryg tredjedel tillsam-
mans. 

 

Diagram R4 

Definitionen av förstelärarnas upp-
drag upplevs som delvis eller till 
stora delar tydlig av nästan åtta av tio 
rektorer.  

11 av 82 rektorer uppger att det är 
tydligt definierat medan fem inte 
tycker att det inte är tydligt alls. 

En respondent har uppgivit att 
denne inte vet. 
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Diagram R5 

Att förstelärarnas tillsättning bidrar 
till ökad undervisningskvalitet uppger 
nästan en tredjedel av rektorerna 
stämmer till stor del. Drygt fyra av 
tio uppger att det stämmer delvis. 

En sjättedel uppger att det stämmer 
helt och hållet. 

Fyra rektorer uppger att förstelärare 
inte alls bidrar till en ökad undervis-
ningskvalitet medan sex uppger att 
de inte vet. 
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Diagram R6 

Att initiera och leda kollegiala lärpro-
cesser är det mest frekventa svaret i 
denna fråga och har fått 53 svar från 
respondenterna. 

Därefter kommer tre områden, i 
spannet en tredjedel upp till två fem-
tedelar: att vara ansvarig för den äm-
nesdidaktiska utvecklingen, att an-
svara för att forskning blir en tydlig 
del i verksamheten samt att hand-
leda/coacha kollegor. 

Att arbeta övergripande på skolan 
med det systematiska kvalitetsarbetet 
har genererat femton kryss och att 
observera kollegors undervisning och 
ge konstruktiv feedback fyra svar. 

En av respondenterna har angivit 
annat med kommentaren "Leda ut-
vecklingsarbetet på program och i 
ämneskonferenser." 

Respondenterna har i denna fråga 
fått ange de två alternativ de anser 
viktigast. 
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Diagram R7 

De kompetenser en förstelärare be-
sitter, eller bör utveckla, anser re-
spondenterna är, framför allt, den 
didaktiska skickligheten (49 svar) och 
att kunna leda kollegors kompetens-
utveckling genom olika pedagogiska 
modeller (41 svar). Dessa två alterna-
tiv sticker ut gentemot de övriga al-
ternativen. 

I andra hand anser respondenterna 
att kompetenserna att kunna hand-
leda kollegor i deras undervisning 
samt att kunna ta del av och sprida 
forskning i verksamheten är viktiga. 
Dessa två alternativ har genererat 23 
respektive 22 svar. 

Det systematiska kvalitetsarbetet och 
att kunna genomföra praxisnära 
forskning, har i sin tur genererat 14 
respektive 10 svar. 

Ämneskompetensen är den kompe-
tens man i denna fråga anser minst 
viktigast med fem svar. 

Respondenterna har i denna fråga 
fått ange de två alternativ de anser 
viktigast. 
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Diagram R8 

På frågan om man som rektor har 
tillräckliga kunskaper för att skapa 
bra förutsättningar för förstelärarnas 
uppdrag, svarar hälften att det stäm-
mer till stor del. Ytterligare en av tio 
anser att det stämmer helt. 

En dryg tredjedel uppger att det del-
vis eller inte alls stämmer. 

Tre respondenter har uppgivit att de 
inte vet. 
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Diagram R9 

Det område som sticker ut i en öv-
rigt relativt jämn fördelning, är att 
respondenterna anser att praktiska 
modeller för undervisningsutveckling 
är av stor vikt och har fått 47 svar, 
nästan sex av tio anser detta viktigt. 

Hur skolan kan arbeta med kvalitets-
utveckling (35,4 %), verktyg för att 
analysera klassrumsinteraktion (34,1 
%), vetenskapliga teorier och meto-
der (31,7 %), handledningsteorier 
(31,7 %) samt modeller för lärande 
samtal (29,3%), markeras av runt 
tredjedelen av respondenterna. 

Verktyg för att analysera den egna 
undervisningen (22 %) och bedöm-
ningsfrågor och betyg (19,5 %) anges 
av ungefär var femte respondent. 

Fördjupning i läroplan och styrdo-
kument samt "annat" anges av sju 
respektive fem respondenter. De 
svar som angivits under Annat är 
exempelvis: "ledarskap och utvecklings-
frågor" och "Verktyg för att utveckla 
undervisningen för ökad måluppfyllelse för 
alla elever utifrån deras behov!" 

Respondenterna har i denna fråga 
fått ange upp till fyra alternativ de 
anser viktiga. 

 



 

 

23 

Förvaltningschefer 

 

 

 

Diagram FC1 

Tre av sju respondenter har arbetat 
som förvaltningschef i sex år eller 
mer. 

Två har arbetat mellan noll och tre år 
och två mellan fyra och sex år. 

 

 

Diagram FC2 

Fem respondenter uppger att det 
delvis stämmer att förstelärare är en 
förutsättning för att undervisningen 
ska kunna vila på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet. 

En uppger att det inte alls stämmer 
och en uppger att det stämmer till 
stor del.  
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Diagram FC4 

Fyra av sju respondenter anser att 
det till stor del stämmer att tillsätt-
ningen av förstelärare bidrar till ökad 
undervisningskvalitet. 

Två anser att det stämmer delvis och 
en anser att det stämmer helt och 
hållet. 

 

Diagram FC3 

Fem av sju respondenter anser att 
förstelärarnas uppdrag är tydligt de-
finierat till stor del. 

En anser att det stämmer helt medan 
en anser att det stämmer delvis. 
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Diagram FC5 

De främsta uppgifterna responden-
terna anser vara viktigast är att initi-
era och leda kollegiala lärprocesser 
(fem svar) och att ansvara för att 
forskning blir en tydlig del i verk-
samheten (fyra svar). 

Därefter anges att handleda/coacha 
kollegor (tre svar). 

Att arbeta övergripande på skolan 
med det systematiska kvalitetsarbete 
samt att vara ansvarig för den äm-
nesdidaktiska utvecklingen har fått 
ett svar vardera. 

Respondenterna har i denna fråga 
fått ange de två alternativ de anser 
viktigast. 
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Diagram FC6 

Att vara en skicklig undervisare (di-
daktiskt skicklig) anser responden-
terna är av stor vikt att en förstelä-
rare besitter eller utvecklar, fem av 
sju anser detta. 

Att kunna leda kollegors kompetens-
utveckling genom olika pedagogiska 
modeller genererar tre svar. 

Två svar vardera har alternativen 
"kunna handleda kollegor i deras 
undervisning" samt "kunna ta del av 
och sprida forskning i verksamheten" 
fått. 

Att kunna genomföra praxisnära 
forskning i den egna verksamheten 
samt att kunna driva systematiskt 
kvalitetsarbete har fått ett svar var-
dera. 

Respondenterna har i denna fråga 
fått ange de två alternativ de anser 
viktigast. 

 



 

 

27 

 

  

Diagram FC7 

De områden respondenterna anser 
att förstelärare behöver kompetens-
utvecklas inom är framför allt i prak-
tiska modeller för undervisningsut-
veckling och verktyg för att analysera 
klassrumsinteraktion. Båda dessa 
alternativ har fått fem kryss. 

Tre kryss vardera har tre alternativ 
fått: "Vetenskapliga teorier och me-
toder (vetenskapsteori)", "Handled-
ningsteorier" samt "Hur skolan kan 
arbeta med kvalitetsutveckling". 

En av respondenterna har svarat att 
modeller för lärande samtal är viktigt. 

Respondenterna har i denna fråga 
fått ange upp till fyra alternativ de 
anser viktiga. 
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Analys och diskussion 

I denna del av rapporten analyseras två frågor som svarar mot utvärderingens syfte. Den första frågan är hur 

kompetensutvecklingsbehovet ser ut för förstelärarna med utgångspunkt i enkätresultatet från de fyra yr-

kesgrupperna. Den andra frågan är vilken betydelse förstelärarna har i arbetet med att undervisningen ska 

vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Analysen avslutas med en diskussion. I analysen har 

samtliga procenttal avrundats till närmaste heltal. 

Kompetensutvecklingsbehovet hos förstelärarna 
I följande avsnitt kommer de fyra olika yrkesgruppernas syn på behovet att kompetensutveckling att ana-

lyseras. De fyra gruppernas olika svar, förstelärare, lärare, rektorer och förvaltningschefer, kommer att 

jämföras utifrån vilka skillnader och vilka gemensamma kompetenser som lyfts fram av svarsgrupperna.  

Uppfattningar om förstelärarnas främsta uppdrag utöver undervisning 

När det gäller enkätfrågan vilket uppdrag förstelärare främst bör ha, utöver undervisning, fick responden-

terna rangordna två alternativ. När förstelärarna rangordnande vad de ser som sin främsta uppgift framhål-

ler de främst att de ska vara ansvariga för en ämnesdidaktisk utveckling i skolan. Skolverkets2 rapport an-

gående förstelärarens roll visar att en central utgångspunkt vid rekrytering av förstelärare har utgått från 

kriteriet att de ska bedriva utveckling av undervisning. Det som rankades som näst viktigast av förstelärar-

na själva var att de ansåg att de borde initiera och leda olika typer av lärprocesser. Rektorerna har rankat 

samma svarsalternativ som förstelärarna men i omvänd ordning. Rektorerna anser att förstelärarna främst 

ska initiera och leda kollegiala lärprocesser och i andra hand vara ansvarig för den ämnesdidaktiska ut-

vecklingen. Även förvaltningscheferna rankar att förstelärarens främsta uppgift är att initiera och leda kollegi-

ala lärprocesser. Deras svar skiljer sig dock åt från de två tidigare grupperna när det gäller vad de väljer 

som näst viktigast, nämligen att försteläraren ska ansvara för att forskning blir en tydlig del i verksamhet-

en. Lärarna anser att förstelärarens främsta uppgift är att vara ansvarig för den ämnesdidaktiska utveckl-

ingen vilket överensstämmer med hur förstelärarna själva har värderat svarsalternativen. Det som lärarna 

värderar som näst viktigast och som får ungefär många svar är de två alternativen, att handleda/coacha 

kollegor samt att initiera och leda kollegiala lärprocesser. 

De fyra grupperna (FL, L, R och FC) visar stor överstämmelse när det gäller synen på vad förstelärararens 

uppgifter bör vara utöver undervisning. De svar som återkommer hos respondenterna är främst: 

 Att vara ansvarig för den ämnesdidaktiska utvecklingen (FL, R, L) 

 Att initiera och leda kollegiala lärprocesser  (FL, R, FC) 

                                                      

2 Skolverket (2014). Vem är försteläraren? Rapport. Stockholm: Skolverket. 
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 Att ansvara för att forskning blir en tydlig del av verksamheten (FC) 

 Att handleda/coacha kollegor (L) 

Sammantaget visar gruppernas enkätsvar på att försteläraren bör arbeta med uppgifter som har med en 

ämnesdidaktisk utveckling att göra. Där kan de övriga svaren ses ingå som en del för att nå ett sådant mål i 

verksamheten. 

Uppfattningar om vilka kompetenser en förstelärare främst bör ha 
När det gäller enkätfrågan vilka kompetenser som en förstelärare främst bör ha, fick respondenterna rang-

ordna två alternativ. Förstelärarna rangordnade svarsalternativet skicklig undervisare främst, med 142 av 

182 vilket utgör 78 % av förstelärarna. Att kunna ta del av och sprida forskning i verksamheten graderades 

som näst viktigast. Även rektorerna rangordnade att förstelärarens främsta kompetens är att vara en skicklig 

undervisare. De skiljde sig emellertid åt från förstelärarna när de rangordnade den näst viktigast kompe-

tensen där de valde alternativet, att kunna leda kollegors kompetensutveckling genom olika pedagogiska 

modeller. Även förvaltningscheferna rangordnade alternativet skicklig undervisare som den främsta kompe-

tens som försteläraren bör ha. Liksom rektorerna rangordnade förvaltningscheferna alternativet, att kunna 

leda kollegors kompetensutveckling genom olika pedagogiska modeller, som näst viktigast. Lärarna rang-

ordnade liksom de andra yrkesgrupperna att den viktigaste kompetensen hos försteläraren är att denne är 

en skicklig undervisare. Näst viktigast för lärarna ansågs att försteläraren ska kunna ta del av och sprida 

forskning i verksamheten. 

De fyra grupperna (FL, R, FC och L) visar återigen stor överstämmelse när det gäller synen på vad förstel-

ärararens kompetens ska bestå i. De svar som återkommer hos respondenterna är främst: 

 Att vara en skicklig undervisare (FL, R, FC, L) 

 Att kunna ta del av och sprida forskning i verksamheten (FL, L) 

 Att kunna leda kollegors kompetensutveckling genom olika pedagogiska modeller (R, FC) 

Alla svarsgrupperna är eniga om att förstelärararens främsta styrka och kompetens ligger i att vara en 

skicklig undervisare. Förstelärarna och lärarna anser i högre grad än rektorerna och förvaltningscheferna 

att den näst viktigaste kompetensen är att försteläraren kan ta del av och sprida forskning i verksamheten. 

Rektorer och förvaltningschef menar att förstelärarnas kompetens i högre grad, än övriga svarsgrupper i 

enkäten, handlar om att förstelärarna ska leda kollegors kompetensutveckling genom olika pedagogiska 

modeller. Skillnaderna i svarsfrekvens mellan alternativen är dock små och utgör inga stora skillnader.  
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Uppfattningar om vilken typ av kompetensutveckling förstelärare behöver 
När det gäller enkätfrågan vilken typ av kompetensutveckling som försteläraren anses behöva har respon-

denterna fått ange upp till fyra svarsalternativ. Förstelärarna anser att de främst behöver kompetensutveckl-

ing när det gäller praktiska modeller för undervisningsutveckling (60 %). Det rangordningsval som de se-

dan gör fördelas jämt mellan följande alternativ: modeller för lärande samtal, verktyg för att analysera 

klassrumsinteraktion och verktyg för att analysera den egna undervisningen. Rektorerna har liksom förstelä-

rarna rangordnat praktiska modeller för undervisningsutveckling högst (57 %). De tre efterföljande rang-

ordningarna av vilka kompetenser förstelärare anses behöva, berör svarsalternativen: hur skolan kan arbeta 

med kvalitetsutveckling, verktyg för att analysera klassrumsinteraktion samt vetenskapliga teorier och me-

toder. Förvaltningscheferna har liksom förstelärare och rektorer rangordnat praktiska modeller för undervis-

ningsutveckling som ett av de främsta behoven av förstelärarnas kompetensutveckling (71 %). Förvalt-

ningscheferna har dessutom rangordnat alternativet, verktyg för att analysera klassrumsinteraktion, lika 

högt som praktiska modeller för undervisningsutveckling (71 %).  Svaren fördelas sedan jämt över de öv-

riga svarsalternativen där vetenskapliga teorier och metoder samt handledningsteorier får lika många pro-

cent (43 %). Lärarna, liksom övriga grupper, anser också att förstelärarna främst behöver erhålla kompe-

tensutveckling om praktiska modeller för undervisningsutveckling (58 %). Det näst viktigaste kompetens-

området är hur skolan kan arbeta med kvalitetsutveckling som sedan följs av vetenskapliga teorier och 

metoder samt handledningsteorier.  

De fyra grupperna (FL, R, FC och L) visar återigen stor överstämmelse gällande synen på vad förstelärar-

arens kompetensutveckling bör inriktas mot. De svar som rangordnas högst av svarsgrupperna fördelas 

enligt följande: 

 Praktiska modeller för undervisningsutveckling (FL, R, FC, L) 

 Verktyg för att analysera klassrumsinteraktion (FL, R, FC) 

 Vetenskapliga teorier och metoder (R, FC, L,) 

 Hur skolan kan arbeta med kvalitetsutveckling (R, FC, L) 

Alla svarsgrupperna är eniga om att förstelärararen främst behöver kompetensutveckling beträffande prak-

tiska modeller för undervisningsutveckling. Svarsalternativet dominerade stort i svaren i förhållande till de 

övriga svarsalternativen. Analysen visar att finns det en viss spridning i frågan; där förstelärarna själva ef-

terfrågar konkreta verktyg för att kunna bidra till utveckling av undervisning. Dessa konkreta verktyg be-

hövs för att kunna analysera undervisning, klassrumsinteraktion samt modeller för lärande samtal som 

också har rangordnats högt av förstelärarna. Rektorerna och förvaltningscheferna har alla rangordnat de 

fyra första alternativen; praktiska modeller för undervisningsutveckling, verktyg för att analysera klass-

rumsinteraktion, vetenskapliga teorier och metoder samt hur skolan kan arbeta med kvalitetsutveckling. 

Lärarna har betonat att förstelärarna behöver handledningsteorier och kunskap om hur skolan kan arbeta 



 

 

31 

med kvalitetsutveckling. Även om skillnaderna inte är stor mellan gruppernas sätt att svara på frågan be-

höver en diskussion om vad praktiska modeller för undervisningsutveckling kan innebära i lärarnas praktik 

diskuteras.  

När det gäller synen på förstelärarnas kompetensutvecklingsbehov visar sig en relativt samstämmig bild 

mellan svarsgrupperna. Analysen av de tre frågorna som främst pekar ut detta behov kan sammanfattas i 

följande punkter:  

 Försteläraren ska vara en skicklig undervisare som är ansvarig för den ämnesdidak-
tiska utvecklingen på skolan.  

 Försteläraren behöver kompetensutveckling inom praktiska modeller för undervis-
ningsutveckling så att vederbörande kan hjälpa andra lärare att påbörja sådana kva-
litetsutvecklande processer. 

 Försteläraren behöver kompetensutveckling i vetenskapsteorier och metoder. 
Kompetenser inom detta kan bidra till att kunna ta del av och sprida forskning i 
verksamheten 

 
Förstelärarnas betydelse för att bidra till arbetet med att undervis-
ningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad  
erfarenhet 
I detta avsnitt redovisas resultatet av två enkätfrågor som främst svarar mot utvärderingens syftesbeskriv-

ning; hur förstelärarna kan bidra till att undervisningen ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. 

Uppfattningar om att förstelärarna är en förutsättning för att undervisningen 
ska kunna vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
Analysen visar att Förstelärarna själva inte är övertygade om att deras tjänstetillsättning utgör ett tydligt stöd 

för att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund. Endast 8 % anser att detta stämmer helt. Om ett 

kluster görs där Stämmer helt och Stämmer delvis ingår, utgörs detta av 38 %, medan klustret Stämmer 

inte alls och Stämmer delvis utgör 60 %. Liknade resultat visar enkäten från rektorerna. Stämmer helt-

Stämmer delvis visar 34 % och Stämmer inte alls-Stämmer delvis visar 66 %. Rektorerna visar emellertid 

på något högre siffra när det gäller Stämmer helt (12 %). Förstelärarna och rektorerna visar alltså en likart-

ad syn i denna fråga. När det gäller förvaltningscheferna och lärarna blir resultatet annorlunda. Resultatet 

från Förvaltningscheferna visar att det inte är någon som anser att detta Stämmer helt (0 %). Stämmer till stor 

del visar 14 % och klustret Stämmer inte alls-Stämmer delvis visar 86 %. Liknande tendens visar resultatet 

från enkäten som lärarna svarat på. Klustret Stämmer helt-Stämmer till stor del visar 11 % och klustret 

Stämmer inte alls-Stämmer delvis visar 78 %.  

Sammantaget visar resultatet att ingen av yrkesgrupperna har hög tilltro till att förstelärarna är en förut-

sättning för att undervisningen ska kunna vila på vetenskaplig grund. De som har högst tilltro till detta är 

förstelärarna och rektorerna, men, siffran är inte på något sätt övertygande. När det gäller förvaltningsche-
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ferna och lärarna visar resultatet att tilltron är mycket låg till att förstelärarna är en central del i arbetet med 

vetenskaplig grund i undervisningen. 

Uppfattningar om att tillsättningen av förstelärarna bidrar till ökad undervis-
ningskvalitet 
Ett syfte med skrivningen i Skollagen (2010:800) om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i under-

visningen är att undervisningskvaliteten ska öka. I Skolinspektionens3 skrift Framgång i undervisningen är ett 

av huvudsyftena att utgöra stöd för granskning av undervisning på vetenskaplig grund. Förstelärarnas bi-

drag till att öka undervisningskvaliteten är därför en central fråga när det gäller syftet med denna utvärde-

ring. 

Resultatet visar att förstelärarna anser att de har bidragande funktion för att undervisningskvaliteten ökar.  

16 % har angett att detta Stämmer helt och 46 % att det Stämmer delvis. Anger man dessa två som ett 

kluster blir andelen 62 %. Klustret Stämmer inte alls-Stämmer delvis utgörs av 35 %. Rektorernas resultat 

visar att cirka hälften (46 %) har tilltro till att förstelärarna bidrar till att undervisningskvaliteten ökar om 

man ser till resultatet från Stämmer helt-Stämmer delvis. Lika stor andel (46 %) anger Stämmer inte alls-

Stämmer delvis; vilket innebär att rektorernas svar utifrån denna gruppering är uppdelat i två delar. Om ett 

annat kluster görs mellan Stämmer delvis-Stämmer till stor del blir resultatet 72 %. Ett annat resultat visar 

analysen av förvaltningschefernas uppfattningar. 14 % har angett Stämmer helt, 57 % Stämmer till stor del och 

29% Stämmer delvis. Majoriteten av svar hamnar alltså på Stämmer helt-Stämmer till stor del (71 %). Ing-

en av förvaltningscheferna har angett Stämmer inte alls (0 %). Förvaltningscheferna visar med andra ord 

en hög tilltro till att tillsättningen av förstelärare bidrar till att undervisningskvaliteten ökar. En majoritet 

av lärarna anger Stämmer inte alls 39 % och Stämmer delvis 35 %, tillsammans utgör dessa två 74 % vilket 

visar på en låg tilltro till förstelärarna när det gäller undervisningskvaliteten. 3 % har angett att det Stäm-

mer helt och 8 % att det Stämmer till stor del. Vid denna fråga har 15 % av lärarna valt att svara Vet inte. 

Sammantaget visar resultatet visar på att det finns varierad grad av tilltro till att förstelärarna bidrar till 

ökad undervisningskvalitet. Bortser man från yrkeskategorin lärare, är bilden generellt positiv där förvalt-

ningscheferna visar att det har mycket hög tilltro till en ökad undervisningskvalitet genom tillsättandet av 

förstelärare. Ur ett skolutvecklingsperspektiv hamnar trots allt resultatet från lärarenkäten i fokus; det visar 

att det finns en stor utmaning när det gäller legitimiteten hos förstelärarna.  

Diskussion 
Vilken typ av kompetensutvecklingsinsatser som kan behövas utifrån enkätens resultat diskuteras utifrån 

Skolverkets4 rapport, Forskning för klassrummet. Forskning pekar idag entydigt på alla lärares betydelse för 

elevernas resultat i skolan.  Förstelärare och lärare bör utgöra en enhet som strävar åt samma håll för att 

kunna utveckla skolan och höja elevernas måluppfyllelse. Denna gemensamma (kollektiva) strävan är en 

utmaning för målgruppen i denna utvärdering med tanke på att resultatet visar på en problematik när det 

                                                      

3 Skolinspektionen (2010:1284). Framgång i undervisningen – En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning 

på vetenskaplig grund i skolan.  
4 Skolverket (2013). Forskning för klassrummet. Rapport. Stockholm: Skolverket. 
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gäller legitimiteten hos förstelärarna. På frågan om förstelärarna är en förutsättning för att undervisningen 

ska vila på vetenskaplig grund anser endast 11 % av lärarna att det stämmer helt eller delvis och när det 

gäller frågan förstelärarnas betydelse för ökad undervisningskvalitet, anser endast 11 % att det stämmer 

helt eller till stor del. Detta är en fråga som är viktig att arbeta med på längre sikt för att ge bra förutsätt-

ningar för att öka undervisningskvaliteten i en hel skolenhet och därigenom öka elevresultaten. 

 

Vidare visar samma rapport från Skolverket5 att lärarnas professionsutveckling och kollegiala lärande bör 

präglas av ett långsiktigt perspektiv där kompetensutvecklingsinsatser inte består av enstaka föreläsningar. 

Dessa förändrar oftast inte lärares praktik. Det kollegiala lärandet definieras som ett strukturerat samarbete 

där lärare tillägnar sig kunskaper i den dagliga praktiken över längre tid. De olika verktyg som framhålls av 

Skolverket för att främja elevresultaten, kollegiala lärprocesser och undervisningsutveckling är exempelvis 

olika modell för professionellt lärande som: lesson study, learning study, formativ bedömning, inklude-

rande arbetssätt, lektionsobservationer, aktionsforskning, olika typer av lektionsobservationer och skugg-

ning. För att uppnå de delar av detta som passar respektive skolor, är det viktigt att det finns personer på 

skolenheterna som har kompetens för att initiera och driva detta arbete; leda utvecklingen. Därför är ett 

centralt steg för att nå detta att börja med att utbilda förstelärarna så att de kan leda utvecklingen för ökad 

undervisningskompetens inom skolan. I enlighet med enkätens resultat behöver utbildningssatsningen 

fånga upp det behov som de fyra yrkesgrupperna gett uttryck för när det gäller praktiska undervisnings-

modeller, konkreta verktyg för undervisningsutveckling samt kunskaper inom vetenskapsteorier och 

forskningsmetoder. 

 

                                                      

5 Skolverket (2013). Forskning för klassrummet. Rapport. Stockholm: Skolverket. 
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