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Inledning  
Det svenska skolväsendet har inom ramen för den senaste femårsperioden genomgått en rad 
omfattande reformer. Bland dessa reformer kan nämnas en ny skollag och nya läroplaner för 
grundskolan (Lgr11) och gymnasieskolan (Gy2011). Utöver detta så har reformer inriktats på 
läraryrket genom reformen Karriärvägar för lärare, i dagligt tal benämnd karriärlärarreformen. 
Denna satsning innebär att det på några års sikt kan handla om ca 17 000 karriärtjänster och 
omkring var sjätte utbildad lärare.  
 
Reformen bygger på att det är huvudmännen som skapar, utformar och tillsätter tjänsterna och 
att finansieringen sker utifrån höjda statsbidrag. Det gör att det rör sig om en variation mellan 
kommuner vad gäller antal förstelärare, hur deras tjänster och arbetsuppgifter utformas, hur 
tillsättning går till, hur organisationen byggs upp kring deras utvecklingsarbete och vilka 
resultat som åstadkoms (Mer kunskap och högre kvalitet i skolan, Promemoria från 
Regeringen 13 september, 2013). En förstelärare kan till exempel: 

• ansvara för introduktionen av nyanställda lärare 
• coacha andra lärare 
• initiera pedagogiska samtal 
• initiera och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen 
• vara examensansvarig på gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen 
• ansvara för att lärarstuderande tas emot på ett bra sätt när de ska genomföra sin 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) vara huvudansvarig för ett ämne 

För att bli förstelärare krävs bl.a. att läraren, utöver att vara legitimerad, har visat särskilt god 
förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla 
undervisningen. För att bli lektor krävs att läraren, utöver att vara legitimerad, har avlagt 
forskarexamen i ett ämne som är relevant för undervisningen samt att man under minst fyra 
års tjänstgöring som lärare inom skolväsendet har visat pedagogisk skicklighet 
(Statsbidragsförordningen, 2013:70). 
 
På uppdrag av och i samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun 
genomför Linnéuniversitetet en utvärdering av införandet av karriärlärarreformen i 
kommunen under perioden våren 2014 – våren 2016. Syftet är att undersöka styrning och 
ledning, organisation och uppföljning av genomförandet av karriärlärarreformen samt dra 
slutsatser om reformens konsekvenser för pågående utvecklings- och systematiska 
kvalitetsarbete och ge förslag till förbättringsåtgärder. Vidare är syftet att bättre förstå och 
förklara relationerna mellan försteläraren och pågående utvecklingsarbete i organisationen. 
 
I denna halvtidsrapport av projektet redovisas den första delen av utvärderingen av införandet 
av förstelärare inom Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden via en 
kartläggning av styrning och ledning, organisation och uppföljning av genomförandet. 
Utvärderingen sker enligt principerna för följeforskning vilket innebär en ömsesidig dialog 
mellan inblandade parter och ett samspel mellan forskning och beprövad erfarenhet för att nå 
ny kunskap för att kunna förändra och utveckla verksamheten. Fokus ligger bland annat på 
vilka förväntningar som olika aktörer inom organisationen har på förstelärarna och reformen. 
Mer specifika förväntningar handlar om t ex lärarsamarbetet, rektors pedagogiska ledarskap 
och kompetensutveckling. Förstelärarnas uppfattningar om sina förutsättningar, uppdraget, 
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utmaningar och förväntningar utgör centrala områden. Rapporten avslutas med centrala 
iakttagelser och punkter som bör beaktas i den fortsatta processen och avser därmed fungera 
som ett diskussionsunderlag för eventuella åtgärder.  
 
Följeforskning som begrepp och samarbetsform 
Forskargruppen som arbetar med skolutveckling och följeforskningsprojekt inom ramen för 
forskningsmiljön SITE (Studies in Curriculum, Teaching and Evaluation; Läroplansteori & 
Didaktik) arbetar utifrån ett antal principiella utgångspunkter. Dessa ligger till grund för 
projektet ”Följeforskning kring karriärlärarreformen – samverkan för förbättringsarbete 
mellan skola och universitet”. Följeforskning är en flexibel utvärderingsform som löper under 
reformens gång istället för att som brukligt utvärdera efter insatsen. Detta formativa upplägg 
gör att utvärderingen blir mer utvecklingsinriktad än kontrollerande. Ansatsen har också 
kommit att kallas för lärande utvärdering och är en typ av processutvärdering som bygger på 
nytta, närhet och interaktion.  
 
Följeforskningens uppgift är främst att se till att såväl framgångsfaktorer som hinder i 
reformgenomförandet löpande återförs till de involverade aktörerna. Samarbetet mellan 
Linnéuniversitetet och huvudmännen följer vissa principiella utgångspunkter, som utifrån 
forskning visat sig vara viktiga framgångsfaktorer för ett lyckat utvecklingsarbete. De 
grundläggande principiella utgångspunkter eller idéer som modellen kring följeforskningen är 
uppbyggd kring kan sammanfattas med följande punkter: 
 

• Ömsesidighet – vilket innebär att arbetet bygger på att lärandet förstås ske i 
växelverkan mellan praktik och forskning 

• Långsiktighet – arbetet är inriktat mot ett uthålligt förbättringsarbete 

• Systematik – utvecklingsarbetet är grundat på såväl generella (teoretiska) som lokala 
(praktiska) kunskaper 

• Hållbarhet – utvecklingsarbetet ska utgå från robusta tankemodeller om 
framgångsfaktorer inom undervisning och utvecklingsarbete 

Utifrån ovanstående utgångspunkter följer en viss förståelse av hur relationen mellan forskare 
och praktiker är ordnad. Inom ramen för samarbetet antas forskaren och praktikern besitta 
olika slags kunskapskvaliteter om t.ex. undervisning och utvecklingsarbete, utan att för den 
saken skull innebära att någon av dessa kunskaper är att betrakta som ”bättre” eller mer 
”värda” än den andre. Medan forskaren har viktiga teoretiska ”utifrån”-kunskaper som rör t ex 
framgångsfaktorer i undervisning och utvecklingsarbete (”kunskap om”) har praktikern 
betydelsefulla erfarenheter och en viktig ”inifrån-förståelse” (”kunskap i”) om den egna 
pedagogiska verksamheten. Genom att låta forskning och praktik på ett ömsesidigt sätt mötas, 
utifrån sina perspektiv och kunskaper, sker ett ömsesidigt lärande dem emellan. Den kunskap 
som i sin tur genereras i sådana möten förstås i sin tur utgöra en viktig grund för utveckling 
och förändring av den pedagogiska verksamheten (”kunskap för”). 
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Figur 1. Samspelet mellan forskning och beprövad erfarenhet (Håkansson & Sundberg, 2012) 

 
Med denna syn på relationen mellan forskning och praktik följer att forskare, lärare och 
rektorer i projektet har delvis skilda roller. Resultat återkopplas till praktiken och samtidigt är 
syftet med arbetet att få fram mer teoretiska kunskaper om hur organisationen för förstelärare 
är ordnad, hur beslut och riktlinjer förankras, hur styrning och ledning sker, relationerna 
mellan huvudman, rektor, förstelärare och kollegium, vilken roll rektorer, förstelärare och 
lärare spelar i utvecklingsarbetet samt hur förstelärares och rektorers arbete kan organiseras 
och vilket innehåll som behövs för att stödja detsamma. De resultat som kommer fram i 
projektet avses presenteras i form av konferensbidrag och på sikt också vetenskapliga 
publikationer. 
 
Teoretiska utgångspunkter 
I projektet används ett teoretiskt perspektiv för att kunna beskriva och analysera relationer 
mellan och inom olika nivåer av den kommunala skolorganisationen. Innan detta perspektiv 
presenteras vill jag peka på två viktiga aspekter. Den första är att rapporten har sin grund 
inom det läroplansteoretiska forskningsfältet. Begreppet ”läroplan” har i detta sammanhang 
en vidare betydelse än enbart en samling dokument som används för att styra, organisera och 
leda landets skolsystem. Med ”läroplan” avses också de förväntningar, värden, 
föreställningar, principer och ideal som finns kring skolans roll i samhället och som har 
formulerats av statsmakten (Wahlström 2009). Även om denna rapport berör införandet av 
förstelärare i en lokal kontext är det oerhört betydelsefullt att se karriärlärarreformen i en 
större och (trans-)nationell kontext. I detta avseende möjliggör ramfaktorteorin ett synsätt för 
hur idéer och värden på övergripande nivå – samhällsnivå/ideologisk nivå – påverkar och 
formar läroplansnivån och i sista hand också skolnivån med klassrumskontexten och 
undervisningen (Sundberg & Wahlström 2012).  
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Den andra aspekten är att karriärlärarreformen illustrerar den något paradoxala karaktären av 
det svenska skolsystemet. Å ena sidan kännetecknas detta system av en decentralisering sedan 
1990-talet och framåt. Å andra sidan minskade inte den centrala och statliga kontrollen över 
skolan utan ändrade karaktär. I stället för direkta och riktade reformer genom lagstiftning så 
blev den statliga styrningen av skolan inriktad på en indirekt kontroll via utvärderingar och 
granskningar av myndighetsorgan. Kommuner och fria huvudmän underställdes således 
statligt formulerade kvalitetskriterier och myndigheternas prövning av hur väl de uppfyller de 
uppdrag de är ålagda enligt lag. Forskare talar i dag om att skolan genomgår en process av 
”re-centralisering” (Englund 2012; Adolfsson 2013).   
 
Under de senaste åren har det svenska skolsystemet genomgått en mängd omfattande och 
långtgående förändringar: nya läroplaner, ny skollag, nytt betygssystem och betyg i lägre 
årskurser och riktlinjer för att öka måluppfyllelsen. På grund av den höga förändringstakten 
och antalet statsinitierade reformer har trycket varit tämligen högt på de lokala 
skolorganisationerna. Hur kan vi studera och förstå en så komplex och mångfacetterad 
organisation som skolan när det gäller implementeringen av nationella politiska reformer i en 
lokal kontext? I denna rapport anknyter jag till en något modifierad modell hämtad från 
Lauren Resnicks (2010) begrepp ”nested learning systems” för att beskriva hur idéer och 
värden som inryms i karriärlärarreformen överförs och förmedlas inom den lokala 
skolorganisationen.  
 
Perspektivet ”nested learning systems” handlar om en begreppslig modell som omfattar tre 
nivåer och som beskriver förmedling och kommunikation mellan och inom olika lager i 
skolans organisation. Framför allt kompletterar perspektivet den tidigare nämnda 
ramfaktorteorin eftersom den fokuserar på gränssnittet mellan läroplansnivå och skolnivå. 
Vidare utgör modellen inte enbart ett analytiskt redskap för att förstå den lokala 
implementeringsarenan utan den möjliggör också att diskutera kommunikation, interaktion 
och innehåll i reformprocesserna vertikalt och horisontellt på olika nivåer: förvaltningsvnivå, 
skolnivå och lärar-/undervisningsvisningsnivå. En avgörande aspekt är att modellen ringar in 
de olika ”inkapslade” sub-system som finns i en organisation, t ex arbetslag, ämneslag, olika 
typer av personal, skolledning mm. Nedanstående modell beskriver de genomgripande 
dimensionerna av och beroenderelationerna i ”nested learning systems” (Resnick 2010): 
 

 

 
Figur 2 ”Nested Learning Systems” – implementeringsarena och sub-system i kommunen. Anpassat från Resnick 

(2010) 

Förvaltningsnivå	  

Skolnivå	  
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Utvecklingsledare	  
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• Rektorer	  

• AdministraCvt	  stöd	  

• Arbetslag;	  Ämneslag;	  
Lärare;	  Specialpedagoger	  

• Klassrummet	  
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Sub-systemen i organisationen formas av de specifika villkor som råder och har en egen 
inneboende logik. Även om de kan ses som separata enheter finns det beröringspunkter och 
gränssnitt mellan de olika systemen där läroplanen och reformer överförs, översätts och 
förhandlas. På grund av olika kontexter, intressen och relationer inom varje sub-system så 
utnyttjar aktörer inom dessa system olika strategier och ett eget meningsskapande av policy 
och reformer på sitt särskilda sätt. Detta är en mycket viktig dimension att beakta när det 
handlar om att genomlysa argument och synsätt hos förvaltningschefer, utvecklingsledare, 
rektorer och förstelärare. Dessa är aktörer och intressenter på olika nivåer där förstellärarna i 
själva verket kan tänkas komma konstituera ett helt nytt sub-system som hanterar frågor 
rörande pedagogiskt ledarskap, handledning av kollegor, ämnesutveckling och skolutveckling. 
Sammanfattningsvis: ”Nested learnings systems” erbjuder ett sätt att fokusera på såväl 
interdependenser som självständighet i relationerna mellan olika aktörer och att förstå nyanser 
och särskilda aspekter i implementeringsprocesser i lokal kontext.  
 
Metodiska aspekter och tillvägagångssätt  
Inom studien har två olika metoder använts för att samla in empiri och underlag för 
kartläggning, analys och uppföljning av styrning, ledning och organisation i samband med 
införandet av karriärlärarreformen: dokumentanalys och semistrukturerade intervjuer.  
 
Som ett första steg samlades material rörande skolorganisationen och besluts- och 
genomförandeprocessen med förstelärare in genom ett inventeringsdokument. Syftet med 
kartläggningen var också att få en bild av den organisation som förstelärarna är satta att verka 
i, dvs. strukturell-organisatoriska och administrativa dimensioner. I detta dokument 
efterfrågades material som beskriver: 
 

• Verksamheten i stort/organisatoriska faktorer (Verksamhetsidé/måldokument; 
Skolområdets organisation; Ledning och ledningsgrupper; Strategiska dokument, 
verksamhetsplaner och eventuella handlingsplaner),  

• Styrning och ledning av karriärlärarreformen (Eventuella utredningar och 
konsekvensanalyser; Antal förstelärartjänster; Beslut och underlag för inrättande av 
förstelärartjänsterna; Förankringsprocess inom ledningsgrupp; Information och 
kommunikation om inrättande av förstelärartjänster inom organisationen),  

• Utlysning och tillsättning av förstelärartjänsterna (Ansökningsförfarande; 
Uppdragsbeskrivning och arbetsuppgifter; Uppdragets omfattning av tjänsten och 
utsträckning i tid; Kompetensprofil och behörighetskrav; Urvals- och 
prövningsprocessen – principer och grunder) 

• Förstelärarna i verksamheten och utvecklingsarbetet (Dokumentation från tidigare 
insatser och utvecklingsarbete; Eventuella mål och planer för kommande 
utvecklingsarbete och i synnerhet förstelärarnas roll och uppgifter i relation till detta 
arbete; Förstelärarnas placering inom organisationen och i förhållande till rektorer, 
arbetslagsledare, mm).  

Utöver dokumentanalysen genomfördes semistrukturerade djupintervjuer med representanter 
för förvaltningsledning, rektorer samt förstelärare. Syftet var en kvalitativ redogörelse med 
fördjupande frågor om processen utifrån ett antal av de områden som granskades i 
inventeringen (strukturell-organisatoriska och administrativa) men framför allt frågor ur ett 
innehålls- och verksamhetsmässigt perspektiv: förväntningar på förstelärarna; uppfattningen 
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om organisationen för förstelärarna; synen på relationerna mellan förvaltningen, rektor, 
förstelärare och kollegor; förstelärarnas mottagande i organisationen; resurser och 
kompetensutveckling samt förutsättningar för förstelärarna. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades (sekventiellt).  
 
 

Styrning, ledning och organisation 
I denna och nästkommande del kommer jag att redovisa resultaten av undersökningen där den 
första delen huvudsakligen behandlar uppfattningar om karriärlärarreformens införande ur ett 
i första hand strukturellt-organisatoriskt och administrativt perspektiv medan den andra delen 
handlar om reformen ur ett innehålls- och verksamhetsmässigt perspektiv.  
 
Förstelärarna i organisationen 
I samband med införandet av karriärlärarreformen i Vetlanda kommun har inga omfattande 
organisatoriska förändringar eller justeringar av den rådande skolorganisationen och styr- och 
ledningskedjan gjorts. På förvaltningsnivå har det inrättats en styrgrupp bestående av 
representanter från ledningsgruppen. Denna grupp har för avsikt att samla förstelärarna för 
t.ex. möten och utbildningsinsatser. 
  
Förstelärare har utsetts och placerats på skolorna där de är verksamma (med ett par undantag) 
efter ett rekryteringsförfarande (se nedan). Samtliga förstelärare är således skolbaserade och 
uppdraget är kopplat till den egna skolan. På detta sätt förekommer ingen särskild 
organisation på skolövergripande nivå. Det finns dock vissa skillnader mellan grundskolan 
och gymnasieskolan vad gäller hur förstelärarna arbetar i organisationen. På gymnasieskolan 
kan förstelärare arbeta skolövergripande (inom ramen för gymnasieverksamheten) med sina 
uppdrag. Inom ledningsgruppen har det dock funnits funderingar på att ha förstelärare med 
kommunövergripande uppdrag kring exempelvis nyanländas situation, naturvetenskapliga 
ämnen, IT, bedömarkompetens och systematiskt kvalitetsarbete. Någon sådan funktion finns 
emellertid ännu inte.  
 
Enligt förvaltningen är förhoppningen med karriärlärarreformen att den ska leda till ökad 
måluppfyllelse och bättre resultat hos eleverna. De ser reformen som ett sätt att gynna duktiga 
lärare, att motivera dem och möjliggöra för lärare att få arbeta med utvecklingsfrågor. Ur ett 
vidare perspektiv skapar detta en grund för att såväl behålla som att rekrytera nya lärare till 
kommunen. Från förvaltningens sida är man noga med att understryka förstelärarnas roll i 
utvecklingsarbetet:  
 

Vi har inte nöjt oss med att bara tillsätta förstelärare som en premiering utan vi har gått vidare med 
målsättningen att förstelärarna ska vara motorer och stötta rektorerna ute för att förbättra 
undervisningen, på olika sätt. De har fått en viss del av sin arbetstid för att göra detta.  

 
Förstelärarna kopplas till arbetslagsutveckling och identifierade utvecklingsområden i 
kvalitetsarbetet och blir betydelsefulla resurser i skolutvecklingen på skolan som helhet och 
inte enbart relaterat till ett visst ämne. I detta avseende betonar förvaltningen att det är skolans 
egna behov som styr förstelärarens uppdrag. Det kan alltså se olika ut mellan skolorna vad 
gäller förstelärarnas arbetsuppgifter men det anses vara en stor fördel att rektor tillsammans 
med förstelärare formar skolutvecklingsarbetet. Ambitionen från förvaltningens sida har varit 
att det ska finnas minst en förstelärare på varje skola, men alla skolor inom F-6 har inte 
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förstelärare vilket delvis beror på att en del rektorer är tvekande inför att ha förstelärare. 
Förvaltningen har inte velat tvinga rektorer att anställa förstelärare på sin skola.  
 
När det gäller implementeringen av karriärlärarreformen upplevde förvaltningens företrädare i 
början en viss kluvenhet inom organisationens olika nivåer. Politiskt fanns olika synsätt på 
karriärlärarreformen och i verksamheten gick det att se både positiva och negativa 
uppfattningar om reformen hos rektorer och lärare. Reformen har upplevts som ”vansklig” 
och det gick väldigt fort. En annan dimension gäller inslag av ”Jantelag” och avundsjuka när 
reformen först sjösattes. Det har varit en process att successivt arbeta in förstelärarens roll i 
organisationen.  
 
Förvaltningens företrädare är lite självkritiska inför hur de initialt valde att genomföra 
reformen. Ledningsgruppen involverade rektorerna alldeles för lite i 
implementeringsprocessen. Förvaltningsledningen var mycket aktiv i framtagande av uppdrag 
och rekryteringsförfarande vilket innebar att implementeringen från början blev ”toppstyrd”. 
Rektorerna borde ha varit med i hela processen och framför allt mer inbegripna i 
rekryteringsprocessen. Ur ett ledningsperspektiv har förvaltningen således upplevt en 
trevande start och initial skepsis men den har ersatts med en utveckling i riktning mot en 
positiv syn på karriärlärarreformen och fler förstelärare har anställts på de olika skolorna. I 
den andra rekryteringsomgången överlät förvaltningen ansvaret åt rektorerna och fungerade 
som stöd i processen.  
  
Förstelärarna är anställda på tidsbegränsat förordnande omfattande tre år. Deras 
uppdragsbeskrivning består av en generell del och ett skolspecifikt uppdrag. Den generella 
delen omfattar att i samverkan med rektor utveckla det pedagogiska arbetet på skolan, 
kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte med lärarna, allmändidaktisk och ämnesdidaktisk 
utveckling, inta en viktig roll i planerings-, utvärderings- och analysarbete i arbetslagen samt 
coaching av andra lärare. Det skolspecifika uppdraget bestäms som tidigare angetts i samråd 
med rektor ute på den aktuella skolan. Uppgifter kan vara coaching, forskningsbevakning, 
leda pedagogiska samtal mm. De förstelärare som sökte och tilldelades tjänst vid första 
omgången berättar att det var uttalat att de utsågs i egenskap av att vara skickliga lärare och 
att det inte fanns några specifika uppdrag formulerade. Dessa definierades senare. 
 
Vid den första rekryteringsomgången 2013 avsattes 20 procent av arbetstiden till försteläraren 
för att arbeta med uppdraget. I samband med den andra rekryteringsomgången ungefär ett år 
senare justerades nedsättningen till 10 procent av uppdraget för samtliga förstelärare. Orsaken 
till detta var att expansionen av förstelärare innebar en omfattande ekonomisk kostnad för 
huvudmannen och motsvarande resurser kunde inte riktas mot så många förstelärare. Det 
uppstod dessutom vissa problem med bemanning ute på skolorna eftersom det inom vissa 
ämnen fanns få behöriga lärare.   

På rektors- och skolledningsnivå ser man genomgående positivt på införandet av förstelärare i 
verksamheten. Förstelärarna driver utvecklingsfrågor och ser till att arbetet går framåt med de 
handlingsplaner och utvecklingsområden som finns. De är ett viktigt stöd och inspiration för 
kollegor och inte minst ett bollplank för rektorerna. Vidare har de underlättat strukturen på 
skolan, skapat bättre förutsättningar för långsiktighet i arbetet och fungerar som ”förlängda 
armar” så att förändringen når ut till lärar- och undervisningsnivå. En av rektorerna betonar att 
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förstelärarna måste ges möjlighet att följa ny forskning, inte minst eftersom den 
utvecklingsledartjänst som tidigare fanns på förvaltningen avvecklats.  

Som framgått har reformen inte inneburit någon omfattande ändring av organisationen på 
förvaltningsnivå. Däremot talar rektorerna om att de genomfört vissa 
organisationsförändringar på sin skola och försökt skapa en mötesstruktur för förstelärarens 
roll och uppdrag. En given förändring har varit att sätta in förstelärarna i befintliga 
skolutvecklingsgrupper (där en del redan ingick sedan tidigare). En annan förändring är att de 
tar plats i vissa skolors ledningsgrupp. Det blir mer möten för rektorerna, men det behövs 
kontinuerlig återkoppling mellan rektor och förstelärare. 
 
Rektorerna tycker att förstelärarnas placering på skolnivå och vid den egna skolan är bra och 
ändamålsenlig. De ser framför allt fördelar med detta upplägg av organisationen. Det hade 
varit svårt med en central lösning med förstelärare som arbetar kommunövergripande och 
åker runt till olika skolor. I detta avseende jämför rektorerna med organisationen för 
specialpedagoger där de anser att det inte fungerar helt tillfredsställande. Det finns ingen 
anledning att skapa en liknande organisation för förstelärarna. Däremot kan förstelärarna som 
ämnesutvecklare arbeta skolövergripande och det är ett nytt upplägg. I något fall framhåller 
rektorer att det varit en nackdel med att förstelärarna arbetar kvar på sin skola eftersom det 
har skapat en del konflikter i kollegiet.  
 
En återkommande synpunkt i intervjuerna med rektorerna är att organisationen med 
förstelärarna på skolnivå fungerar väl, men de efterlyser gemensamma forum för förstelärarna 
och ett mer stadieövergripande tänkande vad det gäller olika ämnen. I början träffades 
förstelärare och förvaltningsledning och förstelärarna erbjöds utbildningar, men detta har 
enligt rektorerna inte skett på löpande basis. Förstelärarna behöver forum för 
erfarenhetsutbyte och att kunna få stöd av varandra. Här upplever rektorerna att de skulle 
kunna göra mer. I ett samtal mellan rektorer beskrivs det på följande sätt:  
  

- Det fanns en ansats under förra året att ha regelbundna träffar, men… 
- Vi förvaltar nog inte så, vi skulle nog kunna förvalta deras [förstelärarnas, DA] kunskaper och förmågor 

på ett bättre sätt egentligen. Om de fick möjlighet att träffas och utvecklas. 
- Hämta stöd i varandra, just det här med att skapa legitimiteten också. Annars kommer ju inte 

utvecklingsinsatserna någonstans/…/ 
- Det finns ingenting som hindrar oss från att göra det, men det finns inget initiativ från förvaltningsnivå 

och inte från vår nivå heller, så vi inte skyller ifrån oss 

Rektorerna bekräftar förvaltningens bild av att det gick fort med implementeringen av 
reformen. En rektor beskriver det som ”panikartat” och att uppdragen var otydligt framskrivna 
i början. I samband med detta framhålls att tänkbara konsekvenser och behov borde ha 
analyserats i förhand. I grannkommunerna har man valt att göra på andra sätt än i Vetlanda 
och det finns även exempel på olikheter inom kommunen eftersom några går in som 
”rektorsassistenter” och det kan knappast vara avsikten med reformen. Här pekar rektorerna 
på bristande likvärdighet som en risk.  
 
För några rektorer står det inte helt klart vilken plats försteläraren ska ha i organisationen och 
hur relationen mellan rektor, förstelärare och kollegium ska se ut. Vem är försteläraren? Är 
det ett mellansteg i styr- och ledningskedjan? Ett annat problem handlar om ett 
verksamhetskritiskt perspektiv där rektorer vittnar om att det kan bli sårbart på en skola med 
flera förstelärare. Det blir svårt att få ihop tjänsteplaneringen och i något fall upplever en 
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rektor att förvaltningen borde haft större förståelse för vilka konsekvenser det får för 
tjänstefördelningen på en skola.   
 
Bland förstelärarna är den genomgående uppfattningen att organisationen med skolbaserade 
och skolspecifika uppdrag är tydlig. Det finns emellertid en viss osäkerhet hur tankarna går 
rörande den framtida organisationen. Förstelärarna ser i detta avseende ett behov av 
erfarenhetsutbyte över skolgränserna, i synnerhet med förstelärare som arbetar med likartade 
uppdrag. De förstelärare som anställdes under 2013 hade gemensamma träffar med 
förvaltningsledningen samt via RUC på HLK i Jönköping. Det fanns således ett nätverk där 
förstelärarna fick ange vilka kompetensutvecklings- och fortbildningsbehov de hade. 
Utbildningar i bl.a. lärande samtal, handledning, samtalsmetodik och coaching anordnades 
och under de gemensamma träffarna gavs möjlighet att lyfta frågor och funderingar rörande 
det egna uppdraget.  
 
I nuläget förekommer inga träffar mellan förstelärare över skolgränserna (med undantag för 
ämnesgrupper, men dessa är inte kopplade till reformen) och förstelärarna har inte fått någon 
information om hur det är tänkt med sådana träffar i framtiden. Förstelärarna ser en stor fördel 
med att vara tillsammans. Någon har – i brist på samtal med andra i kommunen – utbyte med 
en förstelärare i grannkommunen. Det förefaller dock som om ingen tar tag i frågan om en 
mer sammanhållen och gemensam organisation anser förstelärarna. Vissa förstelärare 
upplever att organisationen är ganska anonym genom att de själva och inte heller de nytillsatta 
förstelärarna har presenterats. Möjligen kan detta enligt dem kopplas till en rädsla för 
”Jantelag” bland kollegorna hos rektorerna.   
 
Rekryteringsprocessen 
En central del av implementeringen av karriärlärarreformen som genomlysts är hur 
information om själva reformen spridits i organisationen men framför allt hur rekrytering av 
förstelärare har genomförts och hur denna process uppfattas av förvaltning, rektorer och 
förstelärarna. 
 
Som tidigare framgått anser ledningsgruppen på förvaltningen att införandet av reformen inte 
kommunicerades och förankrades tillräckligt bland rektorerna. Vidare gick arbetet med att 
initiera en rekryteringsprocess samt att utse förstelärarna väldigt fort. Rektorerna fick 
visserligen ge sina omdömen angående de sökande men urvalsprocessen vid första 
tillsättningen sköttes via förvaltningens ledningsgrupp.  
 
Rektorerna bekräftar i stort den bild som förvaltningen ger av att informationen i första 
omgången kom ut snabbt och var bristfällig samt att förankringen hos rektorerna i stort sett 
saknades. Förankring och kommunikation gav initialt en oklar bild av vilka tankar som låg 
bakom arbetet. Allt gick väldigt fort och det var ett bitvis pressat tidsschema. Skolchefen 
anordnade ett informationsmöte för intresserad personal och det gavs också information via 
kommunens intranät. Alla lärare gavs möjlighet att söka uppdraget som förstelärare, men 
uppdraget var i detta skede inte riktigt klart. Rektorerna fick ut olika dokument, bl.a. med 
frågor om vilka uppdrag för förstelärare som de skulle formulera som rektorer. Andra 
ansökningsomgången präglades av stor öppenhet och delaktighet från rektorer. Tydlig 
information gick ut till all personal och vid detta tillfälle sökte fler menar rektorerna.   
 
Förstelärarna fick information om införandet av reformen på lite olika sätt. De hänvisar till 
informationsmötet med förvaltningsledningen och intranätet samt information via rektor på 
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skolan. Information kom även från fackligt håll. En del hänvisar till att de fick söka 
information själva – det var inget som direkt diskuterades på skolan och det var väldigt tyst på 
skolan, inte ens från rektor. Det första informationsmötet med förvaltningsledningen 
upplevdes som positivt för det gavs möjlighet att ställa frågor, men det gav inte tydliga svar 
om hur reformen skulle genomföras och vad uppdragen skulle innebära. Vissa avskräcktes 
nog att söka på grund av den otydliga informationen. Informationsmötet var också nära inpå 
sista ansökningsdatum vilket gjorde att det blev stressigt med ansökan. Andra omgången 
annonserades tjänsterna ut tydligare. En annan aspekt är att förstelärarna vittnar om att det 
ibland varit otydligt vem som utsetts som förstelärare. Det hade varit bra att tydligare angett 
vilka lärare det handlar om och hur deras uppdrag är utformade för då hade det varit möjligt 
att samarbeta med andra förstelärare med liknande uppdrag på andra skolor.  
 
Rekryteringsprocessen i första och andra omgången organiserades på lite olika sätt. 
Gemensamt för båda omgångar var att alla kunde söka via intern annons. Vid första 
ansökningsomgången 2013 sköttes all bedömning och rekrytering via förvaltningens 
ledningsgrupp som höll enskilda intervjuer efter urval av de sökandes skriftliga ansökningar. 
Detta följdes upp med gruppintervjuer med elever för att få deras synpunkter och kunna 
bekräfta vad den sökande uppgett. Förvaltningens ledningsgrupp fattade därefter beslut om 
tillsättning. I den andra ansökningsomgången inbegreps rektor och skötte rekryteringen med 
stöd av förvaltningen. Kraven på dokumentation för att styrka ansökan minskade och 
elevintervjuer övergavs. Vid intervjun medverkade annan rektor samt 
verksamhetschef/områdeschef. Rektor fattade sedan beslut om tillsättning. Som stöd i 
bedömningen fanns en mängd material i form av bedömnings- och frågeformulär samt 
underlag för rektors vitsord.  
 
En gemensam upplevelse hos förvaltningens representanter är att det i första omgången lades 
ned mycket tid och kraft på rekryteringsprocessen för skapa ett eget system för 
urvalsförfarande. Det var en mycket ambitiös process som bestod av flera delar och detta var 
tidskrävande. Förväntningarna på de sökande var mycket höga. Samtidigt upplevs processen 
som mer systematisk, gedigen och ändamålsenlig för att hitta de bäst lämpade lärarna i 
jämförelse med andra omgången. I samband med andra ansökningsomgången blev det 
nödvändigt att bredda rekryteringsgruppen på grund av dels omfattningen av 
förstelärartjänster som skulle tillsättas, dels att det var nödvändigt att rektorerna involverades 
och fick styra rekryteringen. Förvaltningens roll var emellertid fortsatt viktig för likvärdighet i 
bedömningar av de sökande. Elevintervjuerna övergavs och detta var synd enligt 
förvaltningens representanter. Det ansågs dock inte möjligt att genomföra vid denna omgång. 
I andra omgången var det tydligare med uppdragen utifrån de utvecklingsområden som 
identifierats på skolorna och här eftersöktes i några fall mer specifik kompetens. Ett annat 
exempel på riktad rekrytering som utgick från förvaltningen var en särskild satsning på en 
skola i behov av utveckling. Förvaltningens representanter lyfter fram att det varit vissa 
problem att rekrytera förstelärare till F-6 och då har förstelärartjänst utlysts externt. På 
gymnasieskolan kan det finnas en urvalsproblematik på små program och i mindre lärarlag – i 
dessa fall hade en extern part för rekrytering kunnat vara bättre för att undvika konflikter och 
slitningar.  
 
Samtliga rektorer framhåller att de föredrog den andra ansökningsomgången framför den 
första. De medger att den första rekryteringsprocessen var ambitiös, omfattande och 
tidskrävande men det kändes inte bra att som rektor ha en marginell roll i frågor som rörde 
bemanningen på den egna skolan. Arbetet kändes styrt av förvaltningen och det hade varit 
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viktigt att få ge sina synpunkter och delta i intervjuer. Det förekommer fall där rektor inte fick 
veta på vilka premisser som en förstelärare fått sin tjänst. En direkt problematik av detta var 
att det kunde bli svårt att inför personalen motivera varför försteläraren var lämplig för att 
arbeta med sitt uppdrag. På sikt uppstår också frågan hur man som rektor gör när förordnandet 
löper ut. Kritik framförs även mot förfarandet att förstelärarnas uppdrag skulle formuleras av 
rektor efter det att rekryteringen gjorts. Vissa lärare ifrågasatte varför de inte tillfrågats när det 
gällde lämpligheten hos vissa sökanden. 
 
Organiseringen av intervjuer vid andra ansökningsomgången var mycket bra enligt rektorerna. 
Det upplevdes som en styrka att kunna fatta beslut på kollegial grund med andra rektorer och 
områdeschef närvarande. Det kollegiala samtalet synliggjorde kvalitetsskillnader mellan de 
sökande och underlättade valet av förstelärare betydligt. Framför allt understryker rektorerna 
den betydelse som detta hade för legitimiteten både i deras beslut och sannolikt också för 
förstelärarens möjligheter att få ett mandat bland kollegorna. I följande samtal mellan två 
rektorer framträder detta och förtjänsten med att man som enskild rektor kunde få en 
helhetsbild av kompetensstrukturer och behov i kommunen:  
  

- Det känns bra att ha sett och hört varandras förstelärare i intervju, så också. Att det känns som att det 
blev något slags… 

- Det var en kompetens om vi tänker på kommunnivå eller hur man ska uttala det, alltså. Det var den här 
kompetensen vi söker för skolan i Vetlanda kommun. 

- Det behövde inte bli ’hur kunde den bli förstelärare hos NN [DA]’, alltså vi har hört den här personen 
beskriva hur man jobbar och det vi har lyft fram utifrån vår kompetensanalys som viktigt. 

- Det tror jag också indirekt faktiskt påverkade positivt deras förtroendekapital hos kollegorna, att mina 
lärare har inte bara intervjuats av mig utan av skolchefen och dig. 

Enligt förstelärarna var ansökningsförfarandet omfattande, krävande och tog mycket tid och 
kraft. I första omgången var det kort ansökningstid och det kom kompletterande uppgifter 
med en mängd frågor efter att den första ansökan skickats in. Förstelärarna tror att detta 
berodde på att instruktionerna inför ansökan varit otydligt formulerade och att förvaltningen 
därmed önskade tydligare ansökningar. Därefter kallades man till intervjuer och dessa 
upplevdes som positiva samtal. Det gjordes lektionsbesök och elever intervjuades. Detta 
innebar att tillsättningen drog ut lite på tiden anser förstelärarna. Urvalet av elever kunde ha 
stor betydelse och det kom ingen återkoppling från elevintervjuerna vilket förstelärarna hade 
önskat. Det förekom även reaktioner från kollegor om varför de inte tillfrågades. På det hela 
taget kändes rekryteringsprocessen genomarbetad och den jobbiga processen upplevs som 
mycket positiv eftersom det gav ett allmänt intryck av kvalitet och professionalitet. Man var 
väl förberedd för intervjun. Det finns emellertid en del brister anser förstelärarna och en av 
dessa är att den bristande informationen ut till lärarna har lett till att vissa varit lite 
misstänksamma och frågande inför processen. Det ledde säkerligen också till att sådana som 
var lämpade avskräcktes lite för att söka.  
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Försteläraren, verksamheten och utvecklingsarbetet 
I denna del är syftet att fokusera på de förväntningar och uppfattningar om uppgifter och 
uppdrag som finns på förstelärarna bland olika aktörer inom organisationen; hur förstelärarna 
själva ser på sina uppdrag; relationerna mellan rektorer, förstelärare och kollegor; utmaningar 
och möjligheter samt avtryck i verksamheten.  
 
Förväntningar och uppfattningar om förstelärarens roll och uppdrag 
I detta avsnitt redovisas hur rektorer och förvaltningsrepresentanter ser på förstelärare och 
deras arbete och uppdrag samt hur förstelärarna själva uppfattar sin roll: Vad är drivkraften att 
verka som förstelärare? Vilka förväntningar finns på förstelärarna, vad förväntar sig 
förstelärarna och vad upplever de att kollegor och rektorer förväntar sig av dem? Hur ser man 
på förutsättningarna för förstelärarna?  
 
Varför förstelärare? Den generella uppfattningen om de huvudsakliga motiven till att lärare 
vill verka som förstelärare bland rektorer och förvaltningsrepresentanter är att de brinner för 
skolutveckling, vill sprida goda exempel, ser möjligheter att göra karriär samt att de ser det 
som en del av sin personliga utveckling. De allra flesta av dem som söker förstelärartjänst har 
i sin tidigare yrkesverksamhet varit drivande i skolutvecklingsfrågor och arbetat nära sina 
kollegor i denna typ av frågor. De vet själva om att de är duktiga lärare och trygga i sin roll. 
När de fick läsa om vad uppdraget innebar och innehöll kunde de förmodligen se att de 
arbetat med liknande områden och kunde svara mot den press som kan komma uppifrån – från 
rektor – och nerifrån – från kollegor och föräldrar.  
 
Att få en förstelärartjänst kan också vara ett sätt att ges ett erkännande för det arbete man 
bedrivit under flera år. En rektor uttrycker det som att ”[m] an får ett erkännande, men också 
tror jag att man faktiskt ser att man skulle kunna tillföra någonting på skolnivå. Man är rätt 
trygg i sin roll och man vet vad man gör och var man har saker. Man känner att det här skulle 
man kunna driva”. Rektorerna vet att tiden att kunna fördjupa sig har varit viktig för en del 
förstelärare. Ekonomiska incitament som höjd lön anges också vara en betydelsefull drivkraft.  
 
Förstelärarna understryker lite olika motiv till att söka tjänsten. Vanliga skäl är att utveckla 
ämnet och undervisningen, att det var dags för en ”nytändning” i karriären och att uppdraget 
var ett sätt att utifrån sin erfarenhet ta ett steg vidare. I detta sammanhang sågs 
förstelärartjänst som ett betydligt mer tilltalande alternativ än rektorstjänst för att driva ett 
pedagogiskt ledarskap. Förstelärartjänsten var ett sätt att få gå vidare i karriären utan att 
behöva arbeta som rektor och tappa delar som handlar om undervisning och pedagogik. En 
förstelärare beskriver det på följande sätt:  
 

Av tradition i skolans värld så är det ju såhär. Man är lärare och trivs med sitt jobb, man kanske 
gör ett bra jobb. Ska man inte söka en rektorstjänst då? Nej, men man kan ju vara intresserad av 
skolan och sådana saker. För jag har alltid känt såhär, men det är ju ett helt annat jobb. Jag har 
aldrig sett mig som rektor, inte för att jag inte skulle reda ut det, men jag är inte intresserad – det är 
inte där jag gör bäst ifrån mig har jag alltid känt. Och då när man såg den här tjänsten kändes det 
’Yes!’, liksom. Här får man göra det man kan och kanske dessutom får möjlighet att utveckla det 
lite och jobba med de här sakerna man ändå tagit tag i och gjort runt omkring. 

 
Kopplat till de skäl som ges i ovanstående citat är att förstelärarna såg en utmaning i att ta tag 
i problem på skolan och försöka vända utvecklingen i rätt riktning. Uppdraget ses alltså som 
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en spännande utmaning. Det kan också handla om att få extra tid åt att tänka och att 
förstelärartjänsten ger legitimitet att verka bland kollegor med lite mer mandat. 
 
Förväntningar på uppdraget – förstelärarnas perspektiv Om vi börjar med hur 
förstelärarna uppfattar och förväntar sig sitt uppdrag så handlar det om en mängd olika 
aspekter. För det första pekar de på en förhoppning om att förbättra undervisningen och 
elevers resultat genom nya arbetssätt, systematiskt kvalitetsarbete, arbeta för 
undervisning på vetenskaplig grund och sprida erfarenheter. En del förstelärare 
beskriver sig som en representant för den vetenskapliga grunden och ett gott föredöme 
med beprövade erfarenheter i skolförbättringsarbetet:  
 

Vi vet att resultaten i Sverige är sjunkande, man hör med PISA-resultaten, och kan vi på lokal nivå 
liksom lyfta det här på något sätt? Det är en väldigt stor fråga, hur gör man konkret? Det är jag 
som forskningsbaserat eller med beprövad erfarenhet faktiskt kan göra på annat sätt för att det ska 
bli bättre.  

 
Relaterat till ovanstående ser förstelärare – för det andra – sig själva som utförare av 
pedagogiska ”experiment”, dvs. att de vill prova nya arbetssätt och metoder för att se om det 
fungerar. Metoder som nämns är bl.a. auskultation hos kollegor och att kollegor besöker deras 
lektioner. Det är tydligt att den kollegiala dimensionen är central för förstelärarna. För det 
tredje förväntar de sig att kunna vara en resurs och ett stöd för sina kollegor. Följande citat är 
illustrativt för hur förstelärare kan resonera:  
 

Man vill hjälpa kollegor – eller hur ska man säga, det låter dumt men – att kunna vara en motor 
kanske och motivera och säga att ’jag har sett det här, det tror jag skulle passa för dig’. Vad ska 
man säga, ett utbyte dubbelt att ’jag lär mig och den lär sig’ tänker jag. Jag tror inte att det finns 
nånting där jag kan komma och klappa någon på huvudet och säga att ’nu vet jag det här’. Den tror 
jag absolut inte på, det skulle jag aldrig kunna. Lite det här som man använder i kollegial 
handledning, alltså det här att ha det här utbytet fast att jag kanske lite av den här extra tiden då har 
sett lite grejer. Då kanske kollegan känner tacksamhet, ’ja, det här kan jag använda i min 
undervisning’.  

 
Förstelärarna uppfattar det som att rektorer och kollegor har höga förväntningar på deras 
uppdrag. Med rektor finns generellt sett en god dialog där förväntningarna klargörs. Ibland 
kan det vara svårt för kollegorna att se några tydliga resultat och vad man jobbar med, det 
beror på vilken typ av uppdrag man har. Uppdrag kan vara känsliga eller röra organisation 
och struktur och därför vara ”osynliga”. Förväntningar från kollegor kan också vara ”luddiga” 
för att de helt enkelt inte vet vad de kan förvänta sig. Här är det jätteviktigt att rektor tydligt 
kommunicerar vad uppdragen handlar om så att försteläraren inte lämnas ensam med att 
behöva förklara. Informationen behöver inte endast nå kollegorna utan även föräldrarna kan 
vara en grupp som har frågor angående förstelärarens arbetsuppgifter. 
 
Förväntningar på uppdraget ur förvaltningens och rektorernas perspektiv Vi har ovan sett 
hur förstelärarna beskriver sina förväntningar kring uppdraget och hur de upplever rektorers 
och kollegors förväntningar. Hur ser förväntningarna på förstelärarna ut från rektorers och 
förvaltningens synvinkel?  
 
Förvaltningens representanter lyfter fram att de har höga förväntningar på att förstelärarna ska 
förbättra undervisningen och vara en betydelsefull resurs i projektet för ökad måluppfyllelse 
inom grundskolan. Vidare ska de fungera som viktiga föredömen för andra lärare vad gäller 
undervisningen, men deras utvecklingsinsatser ska inte begränsas till klassrummet utan de 
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förväntas bidra till utveckling på skolan som helhet. Ur ett lärarperspektiv är det sannolikt 
liknande förväntningar som möter förstelärarna på skolan tror förvaltningens representanter, 
även om förväntningarna kan variera. Det kan vara svårt att svara mot förväntningarna på 
skolan. Till viss del beror det på personliga egenskaper hos försteläraren och hur 
vederbörande förmår axla uppdraget. Givetvis har kulturen och strukturen på skolan stor 
betydelse, det förekommer en viss passivitet och likgiltighet på sina håll. Där försteläraren har 
hittat sin roll kan förväntningarna vara mer urskiljbara och tydligt uttryckta. Ett exempel som 
lyfts fram i intervju med förvaltningen är att kollegor vänder sig till förstelärare för stöd i 
undervisningen. Här finns en erfarenhet av att lärare generellt sett mer uppskattar besök i 
klassrummet från sin kollega som är förstelärare än av rektor. I intervjun utvecklar en 
företrädare för förvaltningen detta:  
 

…man ska kunna få samtala om man stöter på dilemman eller bara kunna få extra ögon på sin 
undervisning, i alla fall komma in och vara i klassrummet och att man har samtal efteråt/…/Jag har 
intervjuat en fokusgrupp lärare kring hur de ser på rektors pedagogiska ledarskap och just det här 
med klassrumsbesök, och de var ganska tydliga med att de vill hellre ha en kollega i klassrummet 
än rektor. Det var jättespännande att höra det.  

  
Det är uppenbart att stora förväntningar knyts till klassrumskontexten och undervisningen. 
Detta framträder också hos rektorerna som utgår från att förstelärarna ska leda olika sätt att 
undervisa och utveckla kollegornas didaktiska kompetens genom att vara ”modeller” och 
sprida sina kunskaper. Genom auskultation och att kollegor besöker varandra framträder 
exempel på duktiga ledare i klassrummet. Att kunna bidra som ”kritisk vän” och också själv 
kunna bli kritiskt granskad är viktigt. De ska kunna ses som naturliga mentorer till 
medarbetarna. En annan dimension rör planering av kompetensutvecklingsdagar på skolan 
med rektor, att de hjälper rektor att lyssna på verksamheten och att se långsiktigt. Det blir inte 
minst viktigt för dem för att kunna axla sin roll på skolan. En rektor beskriver detta på 
följande sätt:  
 

Man ger dem ett högt förtroende som jag förväntar mig att de förvaltar på nåt sätt så. Då står inte 
jag så ensam där heller längre utan då lägger man fram ett förslag och att de kanske också kan 
hålla i vissa moment, vissa delar liksom så att också de kan få växa i, de behöver ju växa i rollen 
också och någonstans behöver de ju synas inför andra att de är förstelärare också.  

 
Det finns alltså en tydlig ledarskapsdimension där försteläraren själv behöver träda in och 
aktivt ta sig an uppgifter i kollegiet. En sådan uppgift kan vara att ta tillvara forskningen och 
se till att den kommer ut i undervisningen. Som rektor får man ofta mycket tips och nyheter 
som inte hinns med att gås igenom, detta kan försteläraren läsa in sig på och också sovra i all 
information som kommer. Förstelärarna är ett tydligt stöd i arbetet med projektet för ökad 
måluppfyllelse på grundskolan och det blir särskilt uppenbart att förstelärarna är viktiga för att 
kunna arbeta utifrån de lokala arbetsplaner som varje skola ska göra inom ramen för projektet.   
 
En intressant dimension är de förväntningar som rektorerna upplever att de andra lärarna har 
på förstelärarna. Flera rektorer framhåller att de är osäkra på om kollegorna egentligen har 
några förväntningar och här har ”Jante” spelat in. Kollegorna ser sällan en helhetsbild och det 
har kanske inte heller varit särskilt tydligt vilka förväntningar man kan ha. En del lärare utgår 
också från att försteläraren ska ta sig an nya uppgifter som i själva verket inte åligger 
försteläraren. Eftersom försteläraren tjänar mer förutsätts att de tar lite mer av skolledarfrågor 
och uppgifter i arbetslaget. I fall där förstelärarna fått ett uttalat uppdrag att leda struktur och 
organisation i verksamheten har lärare inte riktigt förstått upplägget. I samband med att 
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förstelärarnas uppdrag och mandatet har tydliggjorts har det nog blivit mer synligt, men lärare 
har varit frågande.  
 
Förutsättningar för uppdraget Som tidigare framgått anställs förstelärare på ett treårigt 
förordnande. Den första omgången förstelärare fick 20 procent nedsättning i tid. I samband 
med andra omgången minskades detta till 10 procent för samtliga. Andra förutsättningar är 
kompetensutveckling. Enligt förvaltningen fick den första omgången förstelärare göra en egen 
bedömning av sina kompetensbehov med utgångspunkt från deras uppdrag. Denna bedömning 
låg sedan till grund för kompetensutvecklingsinsatser där den gemensamma nämnaren var en 
utbildning i rollen att vara samtalsledare. Alla förstelärare i första omgången genomgick 
denna. Samtliga förstelärare träffades också vid ett antal tillfällen för erfarenhetsutbyte om 
uppdraget. Vad det gäller de förstelärare som tillsatts i andra omgången finns planer på att 
köpa in någon form av kompetensutveckling. Det som är mer komplicerat denna gång är att 
antalet förstelärare är avsevärt mycket större. En styrgrupp har satts ihop på förvaltningsnivå 
för att hålla samman förstelärarna och hantera frågor rörande bl a kompetensutveckling. När 
det gäller förstelärarnas möjligheter att påverka sitt uppdrag anser förvaltningens 
representanter att de har ganska stora möjligheter. Rektor och även områdeschef planerar 
uppdragen tillsammans med förstelärarna. Generellt sett handlar det om en idé som 
försteläraren haft och sedan förankrat med rektor och områdeschef. Inom grundskolan finns 
inför andra omgången en något tydligare styrning genom det gemensamma projektet för ökad 
måluppfyllelse som styr förstelärarnas arbete.  
 
Rektorerna anger att skolan ersätts av förvaltningen för att täcka upp 10 procent av 
förstelärarnas tjänst, men de understryker att förstelärarna måste vara det på heltid och att de 
inte kan se den rollen som en del av sin tjänst. Vissa förstelärare har haft svårt att hantera 
detta initialt, men med tiden har de vuxit in i rollen. Den ersättning som skolan får från 
förvaltningen avser undervisningstid, men det är helt upp till rektorerna att avgöra hur den ska 
användas. I detta avseende pekar rektorerna på att förstelärarnas specifika kompetenser och 
behörigheter i vissa bristämnen kan komplicera tjänsteplaneringen. Det varierar avseende 
kompetensutvecklingen. I första omgången förekom kompetensutveckling centralt, men det 
har ännu inte genomförts för de förstelärare som anställdes i andra omgången. Det finns ett 
nätverk för förstelärare kopplat till RUC vid HLK i Jönköping som förstelärarna deltagit i och 
uppskattat mycket. En gemensam uppfattning bland rektorerna är att de upplever att frågan 
om kompetensutveckling ligger hos dem och att förvaltningen inte tydliggjort vad de tänker. 
De föreslår att det borde finnas en övergripande tanke rörande kompetensutvecklingen – 
generella delar för samtliga förstelärare – och att sedan rektorerna kan styra med mer specifik 
kompetensutveckling, vilket de till viss del redan gör.  
 
För förstelärarna är förutsättningarna olika avseende de som tillsattes första respektive andra 
omgången. Som tidigare angetts är nedsättningen 10 procent för samtliga förstelärare men de 
som tillsattes i andra omgången får nedsättningen först efter årsskiftet 2014/2015. Den 
genomgående uppfattningen är att nedsättningen i tid är mycket värdefull. Vidare upplever 
förstelärarna att rektorerna varit generösa med kompetensutveckling, inköp av litteratur och 
att avlasta med lite extra tid om så krävs. Inte minst har tiden varit viktig för 
”igångsättningsfasen”, att kunna fundera över uppdraget. För de förstelärare som tillsattes 
första omgången ses de gemensamma träffarna mellan förstelärarna och utbildningen i samtal 
som viktiga förutsättningar. De efterlyser också en fortsättning av detta. I intervjuerna 
framhålls också nätverksträffen med förstelärare från Jönköpings län via RUC på HLK i 
Jönköping. Denna nätverksträff upplevdes som mycket positiv och viktig. 
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Avseende utformning av uppdraget upplever förstelärarna att de har fria händer och en god 
dialog med rektor. Förutsättningarna är i detta avseende goda. Det behöver enligt förstelärarna 
samtidigt finnas en kontinuerlig dialog med rektor om uppdraget skulle komma att utökas. 
Vid t ex handledning av kollegor kan det mycket väl bli så att försteläraren får arbeta med en 
grupp och detta kan innebära extra tidsåtgång. En annan aspekt som förstelärarna understryker 
är att eleverna inte ska bli lidande av att deras lärare tas bort för mycket från undervisningen. 
Flexibiliteten är i detta avseende en utmaning för det blir enkelt ”dubbla ansvar” och flera 
olika uppgifter, t ex arbetslagsledare och representation i skolutvecklingsgruppen. En tredje 
aspekt är att den tid som avsatts för uppdraget inte ska gå åt till att hantera praktiska och 
organisatoriska frågor.  
 
Relationer rektor, förstelärare och kollegor  
Med karriärreformen och införandet av förstelärare har en ny kategori av lärare som arbetar 
med att t.ex. leda utvecklingsarbete och handleda kollegor introducerats och formaliserats i 
svensk skola. Förstelärare är i detta avseende en ny företeelse och det är därför intressant att 
se dels hur relationer mellan rektor, förstelärare och kollegor gestaltas, dels synen på hur de 
tagits emot i organisationen men framför allt hur de själva upplever att verka i sin roll. 
 
Förvaltningen anser att förstelärarna generellt sett har tagits emot på ett bra och positivt sätt i 
organisationen, men det finns också exempel på motsatsen. Ur förvaltningsperspektiv kan det 
vara svårt att uttala sig om mottagandet eftersom man inte befinner sig i direkt anslutning till 
verksamheten på skolorna. En viktig faktor som förs fram för ett positivt mottagande för 
förstelärarna i organisationen är att områdeschefer och rektorer måste vara aktivt stödjande 
och visa förtroende för förstelärarna utåt sett. En av förvaltningens representanter 
understryker att just detta förhållningssätt bidragit till ett gott mottagande. Som framkommit 
tidigare har det också förekommit en del ”Jante”. En del kollegor har tagit avstånd från och 
visat ett visst motstånd mot dem som utsetts till förstelärare. Detta är dock sällsynta fall utan 
upplevelsen är att det framför allt varit ett bra mottagande.  
 
När det gäller relationen till rektor uppfattar förvaltningens företrädare att förstelärarna är ett 
oerhört viktigt stöd till rektor i dennes pedagogiska ledarskap. Den stora fördelen för rektor 
blir att ha någon att bolla tankar och idéer med. Införandet av förstelärare är viktigt eftersom 
de blir betydelsefulla resurser i skolans löpande arbete och stöttar upp i såväl ledningsgruppen 
på skolan som i skolutvecklingsgruppen, beroende på hur rektor valt att organisera på skolan. 
Rektor kan delegera vissa uppgifter, t.ex. arbetslagsutveckling, analys av olika resultat, 
systematiskt kvalitetsarbete, olika verktyg och IT-stöd. I intervju med förvaltningens 
representanter framträder också utvecklandet av relationen mellan förstelärare och rektor som 
en process. Förstelärarna arbetar på rektors uppdrag, men till en början var relationen inte helt 
okomplicerad på sina håll enligt en företrädare för förvaltningen:  
 

Från början var rektorerna väldigt negativt inställda när det fanns väldigt mycket av de här 
tankarna att man vill ju att alla ska vara progressiva, alla ska ta ett utvecklingsansvar och att alla 
ska vara på och sådär. Så var man ju lite negativ kring de här experterna som kom in och sådär 
med särskilda uppgifter. Sen tror jag att man har organiserat det på ett sätt som gör att förstelärarna 
kommer att få ett spännande uppdrag. Men det vill ju till att det är rektor som äger den processen 
och det är ju viktigt. 

 
Enligt förvaltningen har verksamheten landat i reformen. Relationen mellan förstelärare och 
rektor är tydligt fördelad – det är rektor som leder och fördelar arbetet och också står för det 
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pedagogiska ledarskapet. Samtidigt understryks det att reformen kom snabbt och det gick 
alldeles för fort för att till fullo kunna ha en diskussion om vilka konsekvenser förstelärarna 
skulle kunna få för arbetsfördelningen på skolorna. Därför bör frågan om det pedagogiska 
ledarskapet och mandat alltid hållas levande så det inte uppstår oklarheter, inte minst utifrån 
det faktum att vissa förstelärares uppdrag är formulerade på ett sådant sätt att de ibland kan 
sägas överlappa rektors pedagogiska ledarskap. Rektor måste behålla sitt engagemang för som 
en representant för förvaltningen uttrycker det: ”Meningen är ju att man ska kunna verkligen 
ge ett mandat till förstelärarna att kunna bedriva utveckling, men samtidigt får man ju inte 
släppa efter själv och tänka att ’nu fixar dom det där borta, nu behöver jag inte bry mig’”. På 
lång sikt kan det ske en förskjutning i det pedagogiska ledarskapet.  
 
Rektorernas syn på hur förstelärarna tagits emot i organisationen är att det har tagit sig lite 
olika uttryck. I de allra flesta fall har de tagits emot bra och detta beror främst på att de sedan 
tidigare åtnjutit en hög status och högt förtroende i lärarkollegiet. Det är tveklöst så att 
mottagandet beror på vilket erkännande och mandat förstelärarna har. Där ser rektorerna att 
de har en mycket viktig roll för att lyfta förstelärarnas mandat i olika sammanhang inför 
personalgruppen. Om förstelärarna saknar legitimitet från början och inte lyckas erövra detta i 
sitt uppdrag blir det problematiskt. Negativa bemötanden från kollegor kan handla om 
yttranden angående lönen och ”jantelag”. Lönen är sannolikt en viktig orsak till missnöje, 
men det är inte ett stort problem. Framför allt är det de som inte sökt tjänsterna som är mest 
kritiska.  
 
Det förekommer exempel på att rektorerna lastar sig själva för vissa förstelärares situation. De 
pekar på att upplägget med ett generellt uppdrag och ett skolspecifikt uppdrag som formuleras 
i efterhand kan leda till bekymmer. Med ett definierat uppdrag från början kanske vissa 
förstelärare hade haft enklare att få acceptans för sitt arbete. Det är uppenbart för rektorerna 
att en del lärarkollegor inte har förståelse för vad förstelärarna ska göra och att detta kräver tid 
och kraft av dem. Där kan rektorerna klandra sig själva för att inte ha gjort tillräckligt.  
  
När det gäller rollfördelning och ledarskapsfrågor upplever rektorerna att det känns oerhört 
bra med förstelärarna. De ger en ”kvalitetshöjande” känsla för att det systematiska 
kvalitetsarbetet, driver arbetet i arbetslagen och även forskningsfrågor kommer upp på 
agendan på ett tydligare sätt än tidigare. Diskussioner förs på skolan med kollegor och även 
med rektorerna. I försteläraren ser rektorerna ett mycket viktigt stöd för 
skolutvecklingsarbetet, för sitt eget arbete att leda verksamheten och för kollegorna på skolan. 
De bidrar till att skapa förståelse för vikten av undervisning på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. Förstelärarna blir ett slags bärare och ambassadörer för ny forskning och 
arbetssätt och det kan vara mycket lättare för lärare att ta till sig nya rön från förstelärarna än 
från en rektor. Vidare står förstelärarna för omvärldsbevakning och håller rektorerna 
uppdaterade och informerade. När det handlar om kollegial handledning och utveckling 
fungerar de som ”kollegastöd”. Rektor blir inte längre ensam i arbetet med att genomföra 
lektionsbesök och försteläraren kan handleda kollegor som behöver hjälp med sin 
undervisning. En annan grupp som förstelärarna stöttar är de nyanställda. 
 
En omständighet som är lite problematisk enligt rektorerna är att förstelärarna genom 
löneförhöjningen kommer nära rektorernas lön och ibland till och med tjänar mer än rektorer. 
Det ses inte som positivt att anställda tjänar mer än sina chefer som har personalansvar och 
budgetansvar. En annan konsekvens av införandet av förstelärare är att det omgestaltar 
relationer mellan olika aktörer i verksamheten. Det är framförallt en grupp som varit frågande 
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inför förstelärarnas uppdrag och arbete och det är specialpedagoger och speciallärare. Också 
specialpedagogerna ska bedriva skolutveckling enligt uppdrag och där kan man fundera lite 
över vad det innebär att uppdragen tangerar varandra. Vidare är frågan vad en utökning av 
karriärlärarreformen kommer att innebära. Det finns en gräns för hur många personer som kan 
vara inblandade i styrning och ledning av skolan.    
 
Hur beskriver då förstelärarna att de har tagits emot i organisationen? Den övergripande 
uppfattningen är att de bemötts positivt, även om de vet att det ”gnisslats lite” på skolorna. 
Det finns de kollegor som gratulerar och det finns de som är tysta. Själva titeln ”förstelärare” 
kanske är lite speciell eftersom det är något nytt för läraryrket. Plötsligt är det några som 
sticker upp och det var lite jobbigt att komma till skolan framför allt i början av uppdraget. 
Ibland kan det komma en pik om själva karriärlärarreformen och inte riktat mot försteläraren. 
Onekligen finns en misstänksamhet gentemot reformen. En förstelärare jämför med hur det 
var när specialpedagogerna kom till skolan och fick ett varmt mottagande. Det var inte alls 
samma bemötande som förstelärare utan i stort möttes man av likgiltighet. Några framhåller 
ogärna att de är förstelärare. Det kan även märkas en inställning hos kollegor att försteläraren 
ska ta hand om alla nya uppgifter som kommer eftersom de har mer i lön och tid avsatt för att 
arbeta med sitt uppdrag. De förutsätts också kunna svara på olika frågor som de i själva verket 
inte ligger på deras bord. När det framkommer synpunkter från kollegor ”försvarar” sig 
förstelärarna ofta med att tjänsterna varit möjliga att söka för alla. Till stor del kopplar 
förstelärarna misstänksamheten och ifrågasättandet till hur information har spridits om 
reformen i kommunen: ”Eftersom det har varit oklart hela vägen uppifrån så har det blivit 
oklart när vi skulle få det här och hur det skulle landas in. Det har ju inte diskuterats i 
kollegiet direkt.” 
 
Generellt sett har mottagandet varit positivt när rektor tydligt gått ut och presenterat vad 
uppdragen handlar om. Flera förstelärare vittnar om att de upplevt en bra start på uppdraget 
genom att rektorn förankrat uppdraget i och kopplat det till ett specifikt utvecklingsarbete på 
skolan. På detta sätt har det inte kommit några frågor angående arbetsuppgifter från kollegor 
utan de har vetat vad de kan förvänta sig av försteläraren. En förstelärare beskriver det på 
följande sätt: 
 

Vi har täta möten och diskussioner. Och jag är jättetacksam att vi har fått en tydlig 
uppdragsbeskrivning som rektor också gått ut och presenterat gentemot kollegiet. Det känner jag 
är jättevärdefullt. Jag vet att jag påpekade det också, för jag kände att ska man stå för den här 
löneförhöjningen då vill jag att kollegorna ska veta, vad innebär det då? Det ska inte vara något 
flummigt.  

 
Stödet från rektor är alltså centralt. I intervjuerna nämner förstelärare att de också önskat en 
sådan tydlighet från rektor gentemot kollegorna för de har erfarit mer problem att motivera 
och förklara sitt uppdrag för kollegor. Ett exempel kommer från en förstelärare som tyckte det 
kändes olustigt när rektorn beskrev vederbörande som ”rektors förlängda arm” inför 
kollegorna. Uppdraget handlade inte om att vara ” ställföreträdande rektor” och beordra de 
andra lärarna. Det var ingen bra start för det skapade osäkerhet runt uppdraget. Det förefaller 
således finnas ett samband mellan hur uppdragen kommunicerats och hur förstelärarna har 
tagits emot i organisationen. När uppdragen varit tydliga och åskådliggjorts för kollegiet har 
det funnits en större öppenhet och det finns även exempel på att arbetslag bjuder in 
försteläraren till ett gemensamt möte.  
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Förstelärarnas relationer till kollegor och rektor kan självfallet se olika ut och har att göra med 
dels tydlighet och kommunikation (som beskrivits ovan), dels uppdragens karaktär. De ser 
ingen som helst konflikt eller otydlighet i rollfördelningen mellan rektor och sitt eget uppdrag. 
De känner sig som ett viktigt stöd till sina rektorer, har en god dialog och ett bra samarbete. I 
fråga om pedagogiskt ledarskap och skolutvecklingsfrågor ser förstelärarna att de fungerar 
som en resurs för rektorerna och att rektorerna får enklare att delegera den typen av uppgifter. 
Förstelärarna understryker att den kontinuerliga återkopplingen och stödet från rektor är 
mycket viktigt. I de fall där rektor ”släpper efter” kan förstelärarna uppleva en viss frustration 
och känna sig ensamma när det finns områden som angränsar till styrnings- och 
ledningsfrågor i personalgruppen. Därför behövs det också en tydlig plan för arbetet på skolan 
och vad som förväntas av försteläraren. Lika viktigt är stödet från andra grupper på skolan 
som specialpedagoger och speciallärare. Som förstelärare arbetar man generellt sett nära dessa 
lärare och sitter tillsammans i en skolutvecklingsgrupp.  
 
Det är uppenbart för förstelärarna att deras uppdrag påverkar kollegornas arbete. Ett exempel 
är arbete med pedagogiskt ledarskap i klassrummet. Förändringsbenägenheten hos kollegor 
varierar. En del är väldigt tacksamma medan andra reagerar som att ”kom inte och stör, ska vi 
verkligen göra mer”. Inte minst märker förstelärarna en konsekvens av att klassrummen 
öppnas upp med lektionsbesök. Vissa lärare har svårt att hantera detta. När rektor delegerar 
upplevs säkerligen försteläraren som den som kommer och är obekväm samt att de 
förändringar som ska göras innebär mycket jobb. Samtidigt tror förstelärarna att det inte är 
någon större skillnad i förhållande till före införandet av karriärlärarreformen för det har alltid 
funnits lärare som är mer tveksamma till nya arbetssätt och förändringar. 
 
En annan svårighet som rör relationen till kollegorna har att göra med organisatoriska 
förutsättningar. I detta avseende pekar förstelärarna på att de i sitt uppdrag har tid avsatt men 
att kollegorna inte har någon särskild tid tilldelad. Det kan göra det svårt att få med kollegorna 
och motivera dem att gå in i utvecklingsprojekt. Att ta sig an försteläraruppdraget kräver en 
inledningsfas med planering och förberedelser men att sedan gå till konkret handling kan vara 
svårt: 
 

Jag är fortfarande i någon form av startgropar. Att jobba pedagogiskt utåt har vi gjort väldigt lite 
ändå. Samlat på mig material och känner att jag är ganska beredd på att göra grejer mera. Hur ska 
vi få igång det, vilken arena ska vi vara på, var finns tiden och möjligheterna tillsammans med 
kollegorna? 

 
En del förstelärare ser också en risk med att många utvecklingsprojekt kommer att belasta 
verksamheten – hur mycket utveckling klarar verksamheten? Det blir även praktiska detaljer 
som förstelärare, man blir en ”fixare” och sköter mycket av det administrativa för att hjälpa 
nya kollegor, se till att det finns utrustning, osv. Det finns en fara med att försteläraren fastnar 
i praktiska och organisatoriska uppgifter som tar tid från det egentliga uppdraget att utveckla 
pedagogiken och undervisningen.  
 
Utmaningar och behov  
Vi har i tidigare avsnitt sett förväntningar och uppfattningar om förstelärarnas mottagande i 
organisationen. Dessa kan mycket väl karakteriseras som utmaningar av olika slag, men i 
detta avsnitt är syftet att mer ingående beskriva utmaningar de möter men också vad 
förvaltningen, rektorerna och inte minst förstelärarna själva ser som särskilt viktigt för att de 
ska lyckas med uppdrag och arbetsuppgifter.  
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Förvaltningen identifierar ett antal utmaningar för förstelärarna. För det första handlar det om 
en acceptans, legitimitet och mandat för uppdraget i organisationen och kopplat till detta att 
de hittar sin roll och förmår hantera de olika krav som ställs på dem från kollegor och 
rektorer. Här ser förvaltningen att det behövs kompetensutvecklande insatser i form av 
handledarutbildning, systematiskt kvalitetsarbete, mm. Det är inget enkelt uppdrag och både 
rektorer och förvaltning har ett ansvar att stötta förstelärarna. Rektorer och förstelärare 
behöver resonera över arbetsuppgifterna så det inte uppstår några otydligheter över vem som 
ansvarar för vad. I rekryteringen handlar det om att personer med mandat och legitimitet utses 
som förstelärare. Organisatoriskt på gymnasiet behöver det finnas klarhet i hur förstelärare 
kan arbeta på olika enheter, dvs. skolövergripande. På grundskolan finns inte motsvarande 
organisation men på sikt kan det bli nödvändigt med förstelärare som arbetar 
skolövergripande.  
 
För det andra pekar förvaltningens representanter på att det ligger en utmaning i att arbeta mot 
traditionella synsätt och förändra attityder. Det handlar dels om att skolan traditionellt sett inte 
är transparent i samverkan mellan rektor och kollegor, dels att försteläraren kan möta på 
motstånd och utifrån sin höga ambitionsnivå behöver ha tålamod och se långsiktigt på vad 
som kan realiseras inom ramen för uppdraget. Förvaltningens representanter ser alltså jobbet 
med attityder som en utmaning och en framgångsfaktor de urskiljer är bland annat hur 
försteläraren agerar i sitt bemötande av kollegor:  
 

Jag har ju till och med hört lärare säga att ’om jag får komma in i ditt klassrum kanske jag kan få 
idéer av dig till min undervisning’. Så man vänder på det. Och den ödmjukheten tror jag är 
framgångsrik, då känns hotet mycket mindre. ’Här kommer det in någon som ska vara expert på 
något och kanske se vad jag gör för misstag’. Kan man ta bort det, kan man vända lite på det att 
’jag skulle jättegärna vilja se hur du undervisar så jag kan få lite idéer till min undervisning’. Då 
har jag hört rent konkret hur man har framställt det så när man har märkt att det funnits lite 
motstånd. Då går det inte att säga nej. Det går inte att säga att ’du får inte komma in i mitt 
klassrum’. 

 
Utöver långsiktighet och ödmjukhet ser förvaltningen att det behövs mer arbete för att 
tydliggöra förstelärarens roll i organisationen och att också bygga upp en tydligare kollegial 
struktur för förstelärarna. Om de blir flera på en enhet eller träffas skolövergripande kan de 
finna stöttning i varandra.  
 
Rektorernas erfarenheter av de utmaningar som förstelärare möter liknar i huvudsak de 
aspekter som förvaltningen lyfter fram. Enligt rektorerna måste förstelärarna vinna förtroendet 
och legitimiteten hos sina kollegor på skolan. Det räcker inte med att få ett mandat utan det 
måste hela tiden ”erövras”. Det finns en ovana ”att någon sticker ut som på pappret då ska 
vara bättre och dessutom ha mer betalt som är väl känt för andra”. Rektor är också beroende 
av att de har förtroende hos kollegorna för att kunna driva skolutvecklingsprojekt.  
 
En annan utmaning enligt rektorerna är att förstelärarna möter en del konservatism och här 
kan det vara tufft att implementera nya tankar och metoder. De måste hantera ”bakåtsträvare” 
och den avundsjuka som kan förekomma. Denna osäkerhet tillsammans med den tid det tar att 
vända ett lärarkollegium kan vara svår. Lika viktigt är det att få med sig en grupp av personer 
som vill vara med och driva arbetet. Förstelärarna måste inse att de ligger längre fram i sina 
tankar än kollegorna. Tiden kan bli ett stressmoment och förstelärarna behöver balansera 
kraven på sig själva och den tid som finns avsatt för uppdraget.  
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Rektorerna ser att förstelärarna är i behov av tydligt definierade uppdrag och också stöd i 
form av extra tid från rektorerna. Framför allt måste rektorerna själva vara på det klara med 
vad de vill med förstelärarna och att rektor är tydlig med vad uppdraget är gentemot 
personalen. Vidare måste det finnas utrymme och struktur för regelbundna träffar mellan 
förstelärare och rektorer. Rektorn måste vara engagerad för engagemang ger 
spridningseffekter bland personalen.   
 
Avslutningsvis kan rektorerna se en del utmaningar med reformen vad gäller dem själva. En 
del av utmaningen ligger i reformen i sig: ”Det är ingen enkel reform för rektor att hantera 
alla gånger. Det är ytterligare en sak att hantera i rektors uppdrag som inte är alldeles enkel 
och självklar.” I detta avseende ger rektorerna exempel på vad som ska ske när förstelärarnas 
förordnande löper ut. Hur ska rektorerna som chefer hantera fall där en förstelärare kanske 
inte får förlängt förordnande? Hur kan man upphöra att vara särskilt yrkesskicklig? Ett annat 
exempel är utmaningen att skapa en balans mellan olika aktörer och delar i organisationen. 
Förstelärarna är på många sätt nya aktörer som ska samverka med specialpedagoger, 
speciallärare och arbetslagsledare, kollegor. Avslutningsvis uttrycker rektorerna farhågor för 
att de uteslutande kommer att sitta med förvaltande uppgifter och inte vara inbegripna i 
skolutveckling. Rektorsrollen måste bevakas så att det inte sker en glidning bort från de frågor 
som handlar om utvecklingsarbete. 
 
Vad avser förstelärarna utkristalliserar sig ett antal utmaningar som ofta överlappar och hör 
samman med varandra. Relaterat till dessa utmaningar ser de också ett antal aspekter som 
centrala för att kunna lyckas med sina uppdrag. För det första talar förstelärare om att det är 
en utmaning att hitta fungerande former för planering, genomförande, dokumentation och 
uppföljning, att lägga arbetet på en rimlig nivå men framför allt att hitta fokus och vad som är 
hållbart på lång sikt. Det gäller att hålla liv i de processer som pågår. Rutiner för 
utvecklingsarbetet, konkreta strategier, långsiktighet, kontinuitet och praktiskt användbara 
metoder är viktiga delar där förstelärarna främst ser att rektor har en mycket viktig roll. 
Förstelärarna måste göras delaktiga i läsårsplaneringen med skolledningen och vara med i den 
pedagogiska planeringen så deras arbete synliggörs för kollegorna på skolan. 
 
För det andra ser förstelärarna en utmaning i sina uppdrag. De som anställdes i första 
omgången pekar på att de fick en diger uppdragsbeskrivning att coacha kollegor, vara mentor 
och stödja rektorerna i skolutvecklingsarbetet, mm. Andra dimensioner handlar om att möta 
de förväntningar som finns från kollegor, rektor och även föräldrar. Förstelärarna ska arbeta 
för att förbättra elevers resultat och ökad måluppfyllelse, en bättre och tryggare arbetsmiljö, 
inkludering av elever i undervisningen mm. Det känns som en stor förpliktelse och det kan 
vara jobbigt att vara ensam förstelärare på en skola. På skolor där det finns flera förstelärare 
upplevs det som enklare för man får stöd i det vardagsnära arbetet med kollegorna. Rektors 
stöd och tro på det som försteläraren gör lyfts som en mycket viktig faktor för att kunna 
lyckas med uppdraget. 
 
Den kollegiala dimensionen ses som en mycket viktig aspekt för förstelärarna. De ger härmed 
uttryck för behovet av en gemensam organisation och mötesstrukturer som möjliggör 
erfarenhetsutbyte, råd och fortbildning. De träffar som anordnats via nätverket vid RUC HLK 
i Jönköping lyfts fram som oerhört betydelsefulla och flera förstelärare anser att det borde 
finnas motsvarande nätverk i kommunen där förstelärare träffas: ”Det skulle finnas ett nätverk 
som till exempel härifrån. Finns det andra förstelärare som jobbar med liknande eller kan vi ta 
hjälp av varandra?” I kommunen finns ett embryo till nätverk genom en ämnesgrupp där det 
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finns många förstelärare, men denna är ämnesbaserad och inte kopplad till själva reformen. 
Det förekommer inte några sammanhang med uteslutande fokus på de uppdrag förstelärarna 
har. I detta avseende skulle förstelärarna tycka att det vore konstruktivt att känna till hur andra 
förstelärare jobbar på skolorna, särskilt när det finns flera förstelärare: ”Där hoppas jag ju 
mycket på att vi kan sprida idéerna också mellan skolorna i vår kommun, att få igång något 
sådant nätverkande faktiskt. Så inte projekten bara stannar på de enstaka skolorna.”  
Ett förslag som förs fram är nätverk inom stadierna.   
 
Förstelärarna tillskriver rektorerna en central roll för att förstelärarnätverk ska kunna 
etableras. Framför allt pekar förstelärarna på att rektorerna behöver ett gemensamt nätverk för 
att kunna göra analyser och uppföljningar av verksamhetens behov där områden och uppgifter 
för förstelärarna ska identifieras. På detta sätt tror förstelärarna också att många av de problem 
som finns rörande kontinuitet – t.ex. vid anställning av nya rektorer – skulle kunna lösas 
genom att nätverken borgar för en långsiktig och hållbar struktur.  
 
 
Tiden är – för det tredje – en utmaning för förstelärarna. En synpunkt är att det behövs en 
tydlig koppling mellan uppdragets art och den tid som är tilldelad av tjänsten. Det är inte alltid 
tiden avspeglar ett uppdrags omfattning och 10 procent anses vara för lite tid. Bland 
förstelärarna råder en viss osäkerhet om huruvida de kommer att få 10 procents nedsättning 
eftersom det är upp till rektor att besluta om vad skolan gör för de extra medel som kommer 
från förvaltningen. En annan aspekt handlar om att man är förstelärare på heltid och endast 
inte del av tjänst. Detta innebär att det ibland kan vara svårt att sätta gränser för att hinna med 
undervisning, möten och för- och efterarbete. För att enklare kunna fokusera tiden talar 
förstelärare om att en dag eller en bestämd tidpunkt borde avsättas i veckoschemat. 
Förstelärarna behöver legitimitet att ta sig tid. En del talar om att de efter utnämningen till 
förstelärare höjt kraven på sig själva vad gäller undervisningen. Därför är det viktigt att 
ledningen stöder dem och synliggör dem – ”benämnd och synliggjord” på arbetsplatsen.  
 
Spår i verksamheten 
Givet förutsättningen att karriärlärarreformen är ny och fortfarande håller på att genomföras i 
organisationen kan det vara svårt att se konkreta resultat i verksamheten. Det är självfallet 
också problematiskt att peka ut reformen som en enskild faktor. Skolans verksamhet är 
komplext sammansatt och det finns en mängd olika andra faktorer att beakta. Inte desto 
mindre är det intressant att helt kort lyfta fram upplevelsen av vad reformen anses medföra 
(frågan om resultat, pedagogiska insikter, utfall mm redovisas i slutrapporten). 
 
Förvaltningen tycker det är svårt att uttala sig säkert om resultat eftersom det har gått för kort 
tid. De ser att förstelärarna varit viktiga för att introducera nya lärare. Givetvis har 
förstelärarna varit en betydelsefull resurs och skapat förutsättningar för att på ett mer 
genomgripande sätt ta sig an och arbeta med projekt och arbetssätt som redan förekom på 
grundskolan och gymnasiet/Vux. Främst handlar det alltså om facilitation. Förstelärarna har 
fått en central roll för att hålla ihop och driva utvecklingsarbete och detta hade sannolikt inte 
varit möjligt på motsvarande sätt om inte reformen funnits. Inte minst har rektorerna fått ett 
viktigt stöd och en samtalspartner. 
 
För rektorerna har införandet av förstelärare inneburit en mängd nya möjligheter att utföra sitt 
uppdrag. Förstelärarna deltar i arbetet med arbetsplaner och deras kunskaper om kollegiet och 
skolan är värdefulla. Till viss del händer det saker med det pedagogiska ledarskapet – det blir 
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tydligare vem som driver diskussioner och för arbetet framåt. På detta sätt har förstelärarna 
möjligen ett tydligare utmejslat mandat än arbetslagsledarna. Som rektor får man via 
förstelärarna också ”verktyg” och reformen passar bra in i det aktuella sammanhanget 
eftersom det under senaste åren genomförts en mängd olika reformer som rektor och lärare 
behöver stöd med att implementera. De kan också se att det skapats förutsättningar för en 
lärande organisation med mer fördjupade pedagogiska diskussioner och samtal om forskning.  
 
De spår som rektorerna kan se i verksamheten är att förstelärarna hjälper lärare att sätta fokus 
på vad som händer i klassrummet. Det är kanske för tidigt att ännu se några direkt resultat, 
men när det gäller exempelvis modellering och auskultationer får förstelärarna beröm av sina 
kollegor och det visar att legitimiteten ökar. Det blir också vanligare att förstelärare bjuds in 
till arbetslag eller till lektioner så en ny medvetenhet verkar vinna mark. Vissa arbetssätt och 
tekniska hjälpmedel blir allt mer förekommande i kollegiet och det hade sannolikt inte varit 
möjligt utan förstelärarens arbete. Kort sagt är förstelärarna en förutsättning för att kunna ta 
sig an viktiga utvecklingsområden och att sätta de pedagogiska frågorna på agendan.  
 
Förstelärarna anser att det är svårt att tala om några konkreta resultat av själva 
förstelärarrollen ännu, men de pekar på att de kan se tecken i organisationen på att det pågår 
förändringar. En aspekt är att det blivit ett tydligare fokus på undervisning på vetenskaplig 
grund och detta kopplar de till att de haft tid att kunna sätta sig in i forskningslitteratur och 
sprida detta till sina kollegor. Till viss del börjar arbetet med kollegor ute i klassrummen att 
ge resultat i form av en ökad medvetenhet, men de arbetssätt som förstelärarna använder ser 
de i första hand inte kopplat till karriärlärarreformen i sig. Andra exempel är att de fått mer tid 
och möjlighet att genomföra kartläggningar och analyser av elevresultat. Avslutningsvis talar 
vissa förstelärare om att de kan se en större trygghet i kollegiet på skolan. Lärare förefaller 
tryggare i sin lärarroll och denna utveckling är något som förmodligen inte varit möjligt på 
den aktuella skolan om det inte skapats förutsättningar i form av förstelärare som stöd för 
struktur och organisation. 
 
Vägar framåt – Erfarenheter, intryck och insikter  
 
I denna avslutande del kommer jag i korthet lyfta fram och diskutera generella slutsatser och 
erfarenheter av karriärlärarreformens införande ur ett strukturellt-organisatoriskt respektive 
innehålls- och verksamhetsmässigt perspektiv. Som kommer att framgå överlappar en del 
aspekter varandra. I samband med att jag diskuterar centrala iakttagelser och slutsatser 
återkopplar jag till och utgår från modellen med ”nested learning systems” (Resnick 2010) 
som presenterades inledningsvis i denna rapport. Nedan har jag har placerat in förstelärarna i 
Vetlanda kommuns skolorganisation: 
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1. Decentraliserad organisation för förstelärarna med skolorna som bas: 
Implementeringen av karriärlärarreformen har haft störst strukturell och organisatorisk 
påverkan på den lokala skolnivån eftersom samtliga förstelärare är skolbaserade (med 
vissa skillnader gällande gymnasiet). Förutom den styrgrupp som nämnts tidigare 
förekommer ingen direkt operativ styrning från förvaltningen utan förstelärarna 
arbetar direkt under rektor. Det är skolans egna behov som styr och rektor avgör 
uppdraget tillsammans med försteläraren. Det är i detta avseende en decentraliserad 
organisation. Försteläraren är ofta kopplad till en skolutvecklingsgrupp på skolan och 
är verksam på arbetslagsnivå med frågor rörande utveckling av undervisningen eller 
ett ämne. Detta innebär att förstelärare arbetar i gränssnittet mellan lärarkollegiet och 
skolledningen.  
 
Förstelärarna representerar ett nytt sub-system i den kommunala skolorganisationen 
och som framgår av ovanstående modell återfinns de på i huvudsak lärar-
/undervisningsnivån. Det bör noteras att förstelärarna som sub-system har koppling 
även till skolnivå genom att de kan ingå i skolutvecklingsgruppen. Det försiggår 
fortfarande en process med att successivt arbeta in förstelärarnas roll i organisationen, 
men förstelärarna anser generellt att organisationen med skolbaserade och 
skolspecifika uppdrag är tydlig. 
 
Det finns ett antal aspekter kopplade till organisationen som bör uppmärksammas i det 
fortsatta implementeringsarbetet: i) Det behöver skapas större klarhet om 
förstelärarens roll och position i styr- och ledningskedjan; ii) Ur ett 
verksamhetskritiskt perspektiv kan det uppstå en bemanningsproblematik om det finns 
många förstelärare på en skola. Det löpande arbetet kan påverkas. En annan dimension 
är att förstelärare ibland går in och vikarierar samt övertar administrativa uppgifter 
från rektor. Det bör göras en analys för hur omfattande detta är samt vilka 
konsekvenser det ger för förstelärares möjlighet att genomföra sitt uppdrag; iii) 
Likvärdighet och spridning: För att skapa likvärdighet i uppdragens spridning behövs 
ständigt en översyn från förvaltningens sida så att samtliga enheter får den tillgång 
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• Skolledning;	  Rektorer;	  
Förstelärare	  

• Skolutvecklingsgrupp	  
• AdministraCvt	  stöd	  

• Arbetslag;	  Ämneslag;	  
Lärare;	  Specialpedagoger	  

• Förstelärare	  
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som behövs avseende förstelärare som resurser. En annan dimension kopplat till 
likvärdighet är att det är viktigt att se till så att förstelärarna verkligen arbetar med 
avsedda uppdrag och inte blir ett slags assistenter till rektor som hanterar 
administration. 
 
Den tydligaste lärdomen som kan dras av studien är att både rektorer och förstelärare 
framhåller att det finns ett behov av gemensamma forum för förstelärare i 
organisationen avseende stadie- och ämnesövergripande frågor. Förstelärarna pekar i 
detta avseende på betydelsen av de nätverksträffar som anordnats av HLK i 
Jönköping. Överlag tycks det råda osäkerhet om hur den framtida organisationen för 
förstelärarna är tänkt att vara och behovet av en sammanhållen organisation finns (mer 
om detta nedan). En fråga i anslutning till detta – som jag återkommer till – är hur det 
kan skapas kontaktytor mellan förstelärare och rektorer på ett mer övergripande plan. 
Förvaltningen bekräftar att det finns ett behov av en tydligare kollegial struktur för 
förstelärarna.  
 

2. Viktigt med en transparent, krävande och väl genomarbetad 
rekryteringsprocess:  
Det har i undersökningen framgått att en framgångsfaktor i implementeringen av 
karriärlärarreformen är hur rekryteringsprocessen genomförs, hur den kommuniceras 
samt hur transparent den är. Erfarenheter utifrån undersökningen av hur 
rekryteringsprocessen uppfattats av framför allt rektorerna är att den i sitt första skede 
var mycket styrd ”uppifrån” från förvaltningen. Detta kan ställas mot den 
decentraliserade organisationen där förstelärarna är verksamma på skolan. 
 
Rekryteringsprocessen anses hos samtliga grupper ha varit mycket ambitiös och 
genomarbetad från förvaltningens sida men enligt rektorerna saknade de inflytande 
och delaktighet i urvalet och tillsättning av förstelärarna. Förvaltningen medger att de 
kunnat involvera rektorerna mer och denna insikt speglar hur förvaltningen valde att 
göra i den andra ansökningsomgången. Här var rektorerna delaktiga. 
 
Det är tydligt att de kollegiala samtal som fördes mellan rektorerna i samband med 
intervjuerna under den andra ansökningsomgången innebar ett betydelsefullt lärande. 
Dessa tillfällen gav möjlighet att få en helhetsbild av vilken kompetens som 
efterfrågades. Samarbetet ansågs också borga för en högre legitimitet för besluten att 
utse förstelärare. Rektorers möjlighet att få samtala om uppdraget är en viktig 
erfarenhet att ta fasta på för det indikerar att det finns en stor potential att utveckla 
former för rektorers kollegiala lärande. 
 
Vad gäller utformandet av rekryteringsprocessen anser samtliga grupper att den 
omfattande och krävande ansökningsprocessen gav ett professionellt intryck samt att 
den gett legitimitet bland kollegorna. Förstelärarna vittnar om att kollegor haft 
synpunkter på urvalet och att lärare borde varit mer delaktiga i processen som 
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referenser. En annan brist som förstelärarna pekar på är att informationen till lärarna 
hade kunnat vara tydligare.  

 
3. Implementeringen tar och måste tillåtas ta tid:  

Karriärlärarreformen har gått mycket snabbt från det att den presenterades till dess att 
det blev möjligt att söka statsbidrag och anställa förstelärare. Därutöver utökades 
reformen och ställde huvudmännen inför nya förutsättningar under pågående 
implementeringsarbete. I undersökningen framkommer att implementeringsprocessen 
gått fort i Vetlanda kommun och att detta inneburit en press på den lokala 
skolorganisationen. Initialt uppfattades arbetet som ”toppstyrt” från förvaltningen. 
Korrigeringar i samband med andra ansökningsomgången blev nödvändiga eftersom 
det utökade antalet förstelärare innebar påfrestningar avseende bemanning och 
ekonomiska resurser. 
 
Reformen handlar till stor del om ”facilitation”, dvs. att det frigörs och skapas 
personella resurser för att kunna bedriva skolutvecklingsarbete, pedagogisk 
handledning och kollegialt lärande i organisationen. Det framgår tydligt att 
förstelärarna ser den avdelade tiden för att arbeta med sitt uppdrag på skolan som 
betydelsefull och att den inte alla gånger är tillräcklig. Enligt förstelärarna finns stor 
förståelse hos rektorerna om det uppstår behov av extra tid, men bättre förutsättningar 
borde skapas för att kunna arbeta med uppdraget mer fokuserat.  
 
En viktig aspekt som lyfts i undersökningen är att det finns behov av att ta ett samlat 
grepp runt kompetensutvecklingsarbetet. De förstelärare som anställdes i första 
omgången erhöll kompetensutveckling från centralt håll och denna uppskattades 
mycket. I detta avseende efterlyser de en uppföljning. De som anställdes andra 
omgången har ännu inte deltagit i en motsvarande kompetensutvecklingsinsats. 
Förstelärarna tycker samtidigt att rektorerna är generösa med resurser rörande 
kompetensutveckling. Rektorerna själva önskar ett initiativ från förvaltningen om en 
övergripande kompetensutvecklingsplan. I anslutning till detta är det viktigt att betona 
och rekommendera att kompetensutvecklingsplanen också bör innefatta rektorers och 
lärares behov av kompetensutveckling. 
 
Det bör diskuteras hur förvaltningen och rektor kan skapa goda förutsättningar för 
förstelärarna att tillsammans med kollegorna kunna sköta planering och få 
sammanhängande tid samt möjligheter till möten. Det är enligt förstelärarna 
värdefullt om kollegorna också får mer tid eftersom lärare har behov av att få sätta 
sig in i nya uppdrag och att reflektera.  
 

4. Förstelärare som ny aktör i organisationen:  
Viktiga förutsättningar för ett hållbart och långsiktigt skolutvecklingsarbete är att det 
dels finns en tydlig ledare som arbetar utifrån en uttalad vision och målbild, dels ett 
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aktivt processtöd i form av en person som kan driva och samordna arbetet samt se till 
att processen på skolan inte avstannar. I det senare avseendet fyller förstelärarna en 
viktig roll som stöd för rektor att bedriva mål- och visionsarbete på skolan men också 
analys och uppföljning. Förstelärarna är drivkrafter för undervisnings- och 
ämnesutveckling, bedömning, analys och uppföljning, spridande av goda exempel och 
stöd till kollegor.  
 
Förstelärarna framhåller den kollegiala dimensionen av sitt uppdrag och sin roll. 
Sammantaget ger detta goda fingervisningar om ett förhållningssätt till 
skolförbättringsarbetet som organisationens alla delar kan lära av. Det handlar om att 
allt utvecklingsarbete måste ta sin början i lyhördhet inför olika behov och 
”underifrån”. Med ett tydligt kommunicerat uppdrag tydliggörs förväntningarna och 
skapar förutsättningar för delaktighet och ökar motivationen hos de inblandade 
lärarna. Genom att arbeta i direkt anslutning till undervisningen kan förstelärarna 
hjälpa rektor att bli mer närvarande i verksamheten och där blir också 
skolutvecklingsgruppen en betydelsefull arena. 
 
Undersökningen visar att det finns det flera olika faktorer som påverkar förstelärarnas 
möjligheter att utföra sitt uppdrag: i) Uppdragets omfattning, legitimitet och karaktär; 
ii) Lärarnas beredskap för att inleda ett förändringsarbete; iii) Förutsättningar i form 
av tid och resurser hos kollegor; iv) Förstelärarens förhållningssätt och bemötandet på 
skolan/enheten; v) Rektorns delaktighet och engagemang (se mer nedan). Just rektors 
roll är särskilt viktigt att lyfta fram. 
 
De erfarenheter som förstelärarna gjort behöver spridas och tas tillvara – inte minst 
bland rektorer – för att kunna ligga till grund vid planering av mer omfattande projekt 
i framtiden. Förstelärare ska därmed ses som en sammanbindande länk mellan 
rektorer och kollegium som sub-system. En tydlig funktion i detta avseende är att 
försteläraren träder in som processtöd.   
 

5. Rektors ledarskap, engagemang och delaktighet:  
En central slutsats i undersökningen är att rektor spelar en central roll för försteläraren 
och måste stå för styrning och ledning i utvecklingsarbetet på skolan. Rektor är viktig 
för att hjälpa försteläraren hitta balansen mellan uppdraget och de delar som rör 
undervisningen.  
 
Vidare måste rektor tydligt förankra uppdrag bland personalen så att syftet med arbetet 
och förstelärarens roll framgår. På detta sätt undvikas många frågor rörande 
förstelärarens uppdrag. En annan dimension handlar om att rektor nära följer specifika 
utvecklingsprojekt. Eftersom rektor leder och fördelar arbetet samt uppbär det 
pedagogiska ledarskapet krävs engagemang och delaktighet i skolutvecklingsarbetets 
alla delar, från dess initiering till avslutning och utvärdering. Detta ger samtidigt 
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rektor en god bild av verksamhetsutvecklingen som process och underlag för t ex 
kompetensutvecklingsinsatser.  
 
Rektor har det yttersta ansvaret för skolutvecklingsarbetet och kan inte överlåta detta 
till en annan aktör. Erfarenheter från intervjuerna är att förstelärare behöver en 
kontinuerlig dialog och avstämning med rektor för att kunna fungera som ett 
processtöd. I de fall där rektor dragit sig undan och lämnat försteläraren ensam med 
uppdraget har utvecklingsarbetet kantats av svårigheter och problem med mandat. 
   

6. Nätverk och arenor för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling – möjligheter 
att inbegripa alla nivåer i skolutvecklingsarbetet:  
En betydelsefull faktor för att bedriva ett framgångsrikt skolutvecklingsarbete är att 
det finns en lyhördhet för lärares behov och att de upplever inflytande och delaktighet. 
Känslan av att själv äga och få utforma en process skapar engagemang och motivation. 
I detta avseende kan rektor och förvaltning använda förstelärarna för att lyssna på och 
möta verksamhetens och praktikens behov.  
 
Organisationen med förstelärare placerade på skolorna är uppskattad men det kan 
också finnas stora vinster med gemensamma forum för att sprida 
skolutvecklingsarbetet i skolorganisationen. Förstelärarna bör tillsammans med sina 
kollegor ses som betydelsefulla resurser i samband med kompetensutvecklingsdagar. 
Ett förslag är att anordna studiedagar där förstelärare, lärare och arbetslag kan 
presentera arbetssätt och utvecklingsprojekt samt leda seminarier i frågor som 
identifierats som betydelsefulla utifrån lärarkollegiets behov av lärande och 
kompetensutveckling. En sådan spridningsmodell har uppenbara fördelar med att den 
handlar om att lyfta fram goda exempel ”underifrån” och att använda kollegialt 
lärande som resurs. 
 
Att skapa kopplingar mellan olika sub-system förutsätter självfallet att det skapas 
kontaktpunkter i form av arenor och mötesplatser. Här ligger en utmaning för att 
kunna få de olika sub-systemen i organisationen att mötas och kommunicera. En viktig 
erfarenhet av undersökningen är att den fortsatta implementeringen av 
karriärlärarreformen kan underlättas genom t ex bildandet av nätverk och forum för 
att reflektera över uppdraget och rollen, diskutera goda exempel, ta del av forskning, 
idéer och erfarenheter från förstelärarnas arbetet mellan lärare och skolor. . 
Förstelärarnas lärande är centralt. Det kan röra sig om konkreta behov, exempel, 
utmaningar och arbetssätt i undervisningen men det kan också gälla arbetsuppgifter 
och uppdrag i allmänhet. Exempelvis kan ämnen vara i fokus, stadieövergripande 
arbete eller arbete kring undervisning, kvalitetssäkring rörande ett enskilt stadium.  
 
Möten mellan förstelärare kan också handla om att introducera nya förstelärare och 
låta dem få ta del av erfarenheter från de som verkat som förstelärare en längre tid. 
Nätverken kan utgöra en form för kompetensutveckling. Möjligheten att kunna prata 
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om rollen och uppdraget är betydelsefullt för att finna en gemensam plattform och 
”identitet” i organisationen. Utifrån rådande organisation förekommer inga sådana 
formella mötesplatser eller utbyten och det kan således vara en förbättringsåtgärd för 
att sprida kunskaper och erfarenheter horisontellt och vertikalt i organisationen.   
 
På motsvarande sätt som förstelärarna har behov av att komma samman behöver 
rektorer också nätverk eller forum för erfarenhetsutbyte, forskning, reflektion och för 
att diskutera skolförbättringsarbete, sin egen kompetensutveckling och sitt lärande. 
Rektorers kollegiala lärande i egenskap av ledare är mycket viktigt. Eftersom 
förstelärarna är en ny aktör inom organisationen är det betydelsefullt för rektorerna att 
som ledare komma samman och diskutera sin roll som pedagogiska ledare och 
förstelärares arbetsuppgifter.  
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