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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 Nässjö 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. 
 
En viktig aspekt i sammanhanget är att förvaltningen i samband med införandet av 
karriärlärarreformen skapat två olika tjänstebenämningar i sin organisation för karriärtjänster: 
utvecklingslärare och förstelärare, vilket beskrivs mer ingående nedan i resultatdelen. I 
rapporten kommer förstelärare att vara den gängse benämningen, även om uppdrag och 
arbetsuppgifter varierar mellan förstelärare och utvecklingslärare. När det handlar om 
specifika uppfattningar hos de olika befattningarna kommer detta särskilt att anges. 
  
I denna halvtidsrapport av projektet redovisas den första delen av utvärderingen av införandet 
av förstelärare inom Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden via en 
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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, 
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 
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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”). 
 
 

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

(2010) 

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),  

Förvaltningsnivå	  

Skolnivå	  

Lärar-‐/
undervisningsnivå	  

• Styrnings-‐	  och	  
ledningsprocesser	  
• Förvaltningschef;	  
Utvecklingsledare	  

• Skolledning	  
• Rektorer	  

• AdministraCvt	  stöd	  

• Arbetslag;	  Ämneslag;	  
Lärare;	  Specialpedagoger	  

• Förstelärare	  
• Klassrummet	  
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• 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 
om den specifika modell och organisation som finns 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).  
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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.  
 
Organisationen för karriärlärarna – utvecklingslärare/förstelärare 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i implementeringen av karriärlärarreformen arbetat 
fram en särskild organisation. Bakgrunden till organisationen, dess utformning samt hur 
organisationen uppfattas ute i verksamheten kommer att stå i centrum för detta avsnitt. 
 
Förvaltningens verksamhet för hela barnomsorgs- och utbildningsområdet utgår sedan ett 
antal år från tre kärnvärden: öka lärandet hos eleverna, likvärdighet och mötesplatser. Dessa 
tre begrepp står i centrum för ett utvecklingsarbete som kallas ”Framtidens skola i Nässjö 
kommun”. Arbetet baseras dels på tidigare erfarenheter av olika utvecklingsprojekt, dels 
behov av åtgärder som pekats ut i Skolinspektionens rapporter. De direkta följderna av arbetet 
innebär förändringar av organisationen och uppkomsten av nya elevområden.  
 
Enligt förvaltningen blev karriärlärarreformen någonting som passade ”hand i handske” med 
de tankemönster som kännetecknar det pågående utvecklingsarbetet inom ramen för 
”Framtidens skola i Nässjö kommun”. Samtidigt understryks att det har funnits en viktig 
pedagogisk uppgift att förankra reformen och de processer den innebär i verksamhetens olika 
led. En av utmaningarna med att genomföra reformen utifrån ett förvaltningsperspektiv är att 
förhålla sig till regeringens intentioner och få alla i kommunen att se värdet och nyttan av 
reformen. ”Det svåraste av allt när man ska göra sådana här saker är kommunikation och 
förståelseskapande arbete, att skapa förståelse av vad den här pusselbiten har för del i en 
helhet”. Ska en process leva och fungera och ge näring åt organisationen måste alla se sitt 
ansvar i den. Kopplat till detta är betydelsen av en tydlighet för att inte skapa slitningar i 
organisationen och bland personalen. En representant för förvaltningen uttrycker det så här:  
 

Det som jag ser som den största utmaningen är att ta till sig vad regeringen vill med den är 
reformen och försöka omsätta den i en förståelse hos dem som sen påverkas av den, det vill säga 
alla våra anställda. Och sen finna nån form utav process där man skapar en legitimitet för dem som 
verkligen utses, så man ser att det är detta de har fått som uppdrag, det är detta som är tanken med 
att det har blivit en förstelärare. Och ser att vi står bakom det, ser nyttan med den typen av reform 
som vi nu håller på med. 

  
Ur förvaltningens perspektiv är en av de största förtjänsterna med reformen att den möjliggör 
att arbeta utifrån ”en röd tråd” och hålla igång flera processer samtidigt på verksamhetens 
olika nivåer. I samband med den nya organisationen har en renodling av utvecklingsuppdrag 
skett på ett sådant sätt att de som tidigare arbetat som t ex ämnesutvecklare har integrerats i 
organisationen för utvecklingsarbete. Förvaltningen har infört en organisation med två olika 
benämningar av karriärlärare: utvecklingslärare och förstelärare. Nedanstående modell från 
förvaltningens måldokument beskriver styr- och beslutskedjan, den aktuella organisationen 
för förstelärarna/utvecklingslärarna samt övergripande uppdrag och funktionsbeskrivningar: 
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Tankarna i samband med att de första förstelärarna/utvecklingslärarna tillsattes 2013 var att 
via extra medel skapa en stödresurs för rektor, men detta kunde ej genomföras. Första 
omgången kallades utvecklingslärare – det var ett medvetet val för att undvika benämningen 
förstelärare. De tretton förstelärarna/utvecklingslärarna anställdes på ett tidsbegränsat 
förordnande på tre år som också innebar att de övergick från ferietjänst till semestertjänst med 
40 timmars arbetsvecka. Därutöver fick förstelärarna 20 procent avsatt för att arbeta med 
specifika uppdrag på andra skolor än sin egen. Uppdraget inleddes med en termin av 
kompetensutveckling genom en specifik utbildning vid Högskolan i Jönköping. 
 
Vid andra ansökningsomgången 2014 gavs möjlighet till utbyggnad av förstelärarnas 
organisation och då införde förvaltningen den tvåsidiga organisationen med förstelärare på 
den egna skolan respektive utvecklingslärare med skolövergripande uppdrag. På detta sätt 
ville förvaltningen skapa parallella spår: definierade utvecklingsuppdrag ur 
förvaltningsperspektiv och stödresurs till varje rektorsenhet. Enligt förvaltningen blev det 
möjligt att både tillgodose rektorers behov av lokalt stöd på sina skolor och kunna driva 
utvecklingsprojekt på övergripande nivå. Utökningen av antalet var mycket viktig eftersom 
det möjliggjorde att i högre utsträckning kunna använda de ”spetsar” som fanns i 
organisationen. Också dessa lärares uppdrag inleddes med kompetensutveckling vid 
Högskolan i Jönköping, men under två terminer och med mindre intensiv studietakt. 
 
Förstelärare respektive utvecklingslärare arbetar på olika nivåer och med olika typer av 
uppdrag. Det bör understrykas att de har motsvarande förutsättningar i form av 20 procent av 
sin tid avsatt för uppdraget. Utvecklingslärarna är verksamma på förvaltningsövergripande 
nivå och arbetar därmed med direkt koppling till förvaltningen på en annan skola än sin egen. 
I samband med att de inlett sitt förordnande har de gått en särskild utbildning vid ett lärosäte 
för att rustas inför sitt uppdrag. I slutet av sin utbildning går de in i olika uppdrag formulerade 
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av rektor och förvaltning utifrån de två prioriterade områdena Stödprocesser för 
undervisningen (t.ex. learning study) och Mål och bedömningsarbetet. Tanken är att 
utvecklingslärarna efter behovsprövning och önskemål från rektorer tilldelas 
utvecklingsuppdrag. Rektorerna ansöker om uppdrag genom att beskriva och motivera 
behoven på sin skola samt ange uppföljning och analys. Förvaltningen beskriver arbetsgången 
på följande sätt: 

 

 
 

Utvecklingslärarnas uppdrag är således att genomföra en kartläggning inom tilldelat 
utvecklingsområde och skapa ett underlag för insatser och åtgärder. Vidare ska 
utvecklingsläraren förbereda genomförandet av eventuella åtgärder med skolledning och 
personal och avslutningsvis utifrån kartläggningen tydliggöra mål, handlingsplan, uppföljning 
och utvärdering med berörda parter. Förstelärarna har en gemensam funktionsbeskrivning att 
bedriva ”didaktiskt vardagsarbete på generell och individuell nivå samt ett gemensamt 
utvecklingsperspektiv”. Förstelärarna ingår också i skolans skolutvecklingsgrupp tillsammans 
med rektor, specialpedagog och representanter för elevhälsan. Som framgår av ovanstående 
modell är förstelärarna och utvecklingslärarna organiserade i nätverk. Utvecklingslärarna 
utgör ett eget nätverk medan de tre andra nätverken utgår från stadierna F-6, 7-9 och 
gymnasiet. Utvecklingsledare leder nätverken.  
 
Hur uppfattas då organisationen och modellen för förstelärarna? Förvaltningen anser att 
modellen garanterar att styrning och ledning av utvecklingsarbetet blir tydligt och framför allt 
likvärdigt i hela organisationen. Enligt förvaltningen är tanken med nätverken att styra och 
leda utvecklingsarbetet – t.ex. för att följa upp utvecklingslärarnas uppdrag. En annan mer 
generell tanke med nätverksorganisationen är att förstelärarna lär av varandra utifrån sina 
pågående uppdrag och att tänka på kvalitetssäkring. Nätverken ska därmed vara ett stöd för 
karriärlärarna som de själva bidrar till. Det är samtidigt betydelsefullt att det skapas ett 
friutrymme på de olika enheterna så att arbetet anpassas efter de aktuella behoven, men som 
sagt behöver förvaltningen insyn i vilka processer som pågår och de behov som finns. Genom 
att det finns förstelärare på olika nivåer i organisationen skapas förutsättningar för en styrning 
såväl från förvaltningen som direkt från rektor på skolnivå.  
 
På rektors- och skolledningsnivå har man en positiv syn på organisationen och nätverken för 
förstelärarna, inte minst för att det är en fördel att kunna arbeta tillsammans och att detta 
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gynnar förstelärarna i implementeringsprocessen. Eftersom det förekommer fall av 
förstelärare som är ensamma på sin skola så fyller nätverken en viktig social och kollegial 
funktion. Det underlättar processen att hitta sin roll. En annan dimension gäller nätverken som 
en stödstruktur för förstelärare som kan ha känsliga och krävande uppdrag i form av 
pedagogisk handledning av en lärare. I sådana fall är stöd och möjligheter till samtal med en 
förstelärarkollega viktigt. Vidare understryker rektorerna – likt förvaltningen – att 
förstelärarna lär av varandra. I samband med detta pekar rektorerna emellertid på en farhåga 
att förstelärarna kommer att få lägga alltför mycket tid på nätverken. Om nätverken blir en 
huvudfråga finns risken att arbetet ute på skolorna blir lidande. Exempel ges också på att det 
inledningsvis fanns viss osäkerhet om bakgrunden till att förvaltningen satsade på vissa 
utvecklingsområden. Rektorerna kände sig lite åsidosatta. Vid andra ansökningsomgången 
fanns dock en betydligt större delaktighet. 
 
Den generella uppfattningen om modellen och organisationen för utvecklingsarbetet samt 
förstelärarnas roll är som sagt positiv. Rektorerna ger flera exempel på att modellen med dess 
olika nivåer får organisatoriska konsekvenser lokalt på skolan, både i positiv och negativ 
bemärkelse. Ett problem handlar om strukturen på utvecklingsarbetet på skolan där det gäller 
att ”synka” utvecklingslärarens arbete med alla de lärare det berör. Detta är en utmaning och 
gör att det kan bli svårt att genomföra uppdraget som det är tänkt. Ett annat problem handlar 
om ett verksamhetskritiskt perspektiv där rektorer vittnar om att det kan bli sårbart på en skola 
med flera förstelärare med uppdrag. Det blir svårt att få ihop tjänsteplaneringen. En reflektion 
i detta sammanhang är att det kanske varit en bättre idé att utse utvecklingslärare med flera 
kompetenser och att låta dessa arbeta på heltid i stället för att det skapas en ryckighet i 
bemanningen. Det är dock på strukturell nivå som betydande skillnader finns. En rektor 
uttrycker det på följande sätt: 
 

Lokalt så är det ju en stor förändring, ett paradigmskifte nästan. Vi pratar ju om att vi bildar små 
hierarkier i skolan av personer med särskilda ansvar, förstelärare, utvecklingslärare/…/från en platt 
organisation där man liksom har legat rätt lika så får man nu personer med ett annat ansvar och 
därtill lön. Och det är inte på nåt sätt ansvaret som sticker i andras ögon, utan det är lönen. 

 
Rektorerna beskriver en situation där det förekommit en del avundsjuka och ”Jantelag”. Inte 
minst medför förstelärarna att relationerna till olika aktörer på skolan förändras (mer om detta 
nedan). Samtidigt framhåller rektorerna att reformen på ett organisatoriskt plan innebär ett 
stort lyft för skolorna. Förstelärarna bidrar till att nya arbetssätt och idéer som vuxit fram 
bland lärarpersonalen förs fram på ett starkare sätt. Det blir en förändring underifrån och en 
kompetensförstärkningen snarare än att någon kommer uppifrån och ”pekar med hela 
handen”. Här sker stora framsteg. Balansen mellan utvecklingslärare och förstelärare på 
skolan är betydelsefull.   
 
Bland förstelärarna är den genomgående uppfattningen att modellen och organisationen är 
tydlig. En generell synpunkt är att karriärlärarreformen och satsningar i form av 
kompetensutveckling och tidsnedsättning från kommunen har inneburit en stor möjlighet för 
lärare som är intresserade av utvecklingsfrågor att kunna driva idéer och utvecklingsprojekt. 
Vidare framhålls att det är bra med två olika typer av förstelärare eftersom vissa upplever det 
som stimulerande att få arbeta skolövergripande i rollen som utvecklingslärare medan andra 
främst vill verka på den egna skolan. Det känns dock inspirerande att få vara med i 
kommunens arbete för att utveckla skolan. 
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Samtliga förstelärare understryker den betydelse som nätverket har för dem i arbetet. 
Organisationen med olika nätverk är således mycket uppskattad. För det första pekar 
förstelärarna på att de inte behöver känna sig ensamma i sitt uppdrag – nätverket blir ett 
forum för erfarenhetsutbyte, stöd och hjälp men också nya idéer: ”Otroligt viktigt, eftersom vi 
hoppade rätt ut på djupt vatten och många av oss vart ganska ensamma i början, det är olika – 
ni är fler på skolan, men jag var själv och det är jätteviktigt att få nätverka.” Nätverken 
uppfattas dessutom som en viktig arena av likasinnade, dvs. lärare som vill utveckling och att 
driva olika projekt. En förstelärare uttrycker det så här: ”Jag har upplevt det otroligt positivt 
de gånger vi har träffats, på nåt vis träffar man på något annat än den vardagliga lunken. Det 
är ju på något vis kollegor som är lite mer på, lite mer drivande. Det är roligt. Ett sånt 
sammanhang, diskussioner blir ju mer konstruktiva.”  
 
För det andra ses mångfalden av lärare som en fördel eftersom man får ta del av arbetet på 
olika skolor och kontexter. Enligt förstelärarna lär man sig mycket om såväl andra som sig 
själv. I detta sammanhang förs förslag också fram på att de som är förstelärare på sina egna 
skolor ibland skulle behöva träffas för att diskutera specifika frågor om uppdragen. Det kan 
vara tufft att handleda på sin egen skola och samtalen mellan förstelärare kan också vara mer 
informella till sin karaktär.  
 
En tredje aspekt handlar om ledning och styrning. Att nätverken leds av utvecklingsledare 
innebär att det finns en tydlighet och struktur för hur man kan arbeta med uppdragen. 
Återkopplingen från utvecklingsledare är mycket viktig och det känns bra att någon annan har 
överblick och kan ge feedback. En återkommande synpunkt är att det är en stor hjälp för att 
hitta rimliga former för uppdraget och se till att man inte tar på sig för mycket.   
  
Rekryteringsprocessen 
En central del av implementeringen av karriärlärarreformen som genomlysts är hur 
information om själva reformen spridits i organisation men framför allt hur rekrytering av 
förstelärare på de olika nivåerna har genomförts och hur denna process uppfattas av 
förvaltning, rektorer och förstelärarna. 
 
Rent allmänt har införandet av utvecklingslärartjänster och förstelärartjänster föregåtts och 
kommunicerats via ett antal skrivelser från förvaltningen där såväl tanken bakom de olika 
uppdragen som dess placering i det pågående visions- och målarbetet med olika typer av 
satsningar har beskrivits övergripande. Enligt förvaltningen inbegreps rektorerna tidigt i 
processen, redan på skisstadiet, och införandet av förstelärare och utvecklingslärare har varit 
en stående punkt på rektorsmötena. Rektorerna har dessutom fått underlag för 
implementeringen för att föra ut till sina enheter och beskriva arbetet för personalen. 
Intranätet som all personal har åtkomst till är en annan viktig kanal.  
 
Efter införandet av reformen har det ordnats träffar mellan förvaltning och all personal. 
Informationen har syftat till att ge en likartad bild av organisationen och utvecklingsarbetet 
för att man som lärare och pedagog ska kunna förstå det egna uppdraget som enskild 
medarbetare ”i en kedja” där försteläraren är en del av arbetet, en utvecklingsinsats. Det får 
inte vara ett ”eget” projekt utan ska vara en del av det ordinarie styrnings- och 
ledningssystemet där rektorn är den pedagogiska ledaren i organisationen. Här kan 
förvaltningen se att det finns fortsatt mycket arbete med att föra samman förvaltningens, 
rektorernas och förstelärarnas synsätt och bärande idéer. På denna punkt och avseende att 
kommunicera en gemensam bild identifierar förvaltningen ett utvecklingsområde för egen del.  
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Rektorernas bild av förankring och kommunikation rörande införandet av 
karriärlärarreformen är att det initialt var en oklar bild av vilka tankar som låg bakom arbetet. 
Allt gick väldigt fort och det var ett bitvis pressat tidsschema. En huvudfråga var: ”Varför har 
förvaltningen valt att göra så här?” och när man fick veta hur andra kommuner arbetade med 
reformen fanns en osäkerhet kring syftet med den föreslagna organisationen. En rektor 
uttrycker det så här: ”Det var rätt mycket kritik i början /…/Frågetecken också. Man upplevde 
att förvaltningen hade ett synsätt, och sen så ska man inte dra alla rektorer över en kam, men 
det fanns en helt annan uppfattning om hur det ska vara.” En punkt där det fanns kritik var 
upplägget med ”utvecklingslärare” i första rekryteringsomgången. Rektorerna önskade att 
dessa borde finnas som resurser på den egna skolan och att rektorerna skulle äga uppdraget. 
Detta diskuterades mycket i början. När det inte blev så fick man en känsla av att 
implementeringen var otydlig och mycket styrd uppifrån, från förvaltningsnivå. Sedan kom 
förstelärarna i andra ansökningsomgången, vilket upplevdes som mycket betydelsefullt för 
arbetet ute på skolorna. Rektorerna påpekar dock att uppdragsbeskrivningarna för 
utvecklingslärarna och förstelärarna var tydliga.  
 
Förstelärarna fick först och främst information om införandet av förstelärare/utvecklingslärare 
via rektor på skolan. Information kom även från fackligt håll och via intranätet. Både första 
och andra omgången kom det ganska mycket påminnelser om vikten av att söka. Första 
ansökningsomgången gick det väldigt fort mellan det att informationen kom och att ansökning 
blev möjligt. Det diskuterades en del i lärarkollegiet vad tjänsterna skulle innebära – det var 
”luddigt” och det fanns inget om vilka påverkansmöjligheter man hade och vilka uppgifterna 
skulle vara. Ett annat exempel var att det uppstod diskussion om vad som menas med en 
duktig lärare. Det klarnade i samband med ansökningsprocessen. Första omgången 
presenterades samtliga sökande i tidningarna och det upplevdes som lite jobbigt av vissa. 
Andra omgången med förstelärare var det mer tydligt och konkret.  
 
Rekryteringsprocessen av utvecklingslärare och förstelärare följde i stort sett samma ordning, 
men det förekommer också skillnader. Vid första ansökningsomgången 2013 (endast 
utvecklingslärare) gjordes en internansökan via intranätet utifrån särskild mall och 
efterfrågade dokument. En första bedömning och urval gjordes av förvaltningens 
ledningsgrupp med vitsord från rektor. Intervjuer genomfördes sedan av ledningsgruppen och 
med fackliga representanter närvarande. Beslut om förordnande fattades av 
förvaltningschefen. Andra ansökningsomgången såg likadan ut avseende utvecklingslärarna. 
Skillnaderna i förhållande till förstelärarna var att dessa intervjuades av verksamhetschef, 
utvecklingsledare och rektor vid skolenheten. Beslut om anställning fattades av 
förvaltningschef. 
 
Förvaltningen upplever att rekryteringsprocessen var informativ och det var mycket material 
som lades ut på intranätet för att tydliggöra vilka förväntningar som fanns på den typ av lärare 
som eftersöktes, vad syftet var samt hur processen skulle se ut. I rekryteringsgången ville 
förvaltningen att lärarna som sökte skulle tänka efter vad de själva kunde bidra med i arbetet 
och vilka tankar man hade kring skolutveckling. Både det skriftliga underlaget som de 
sökande skrev och intervjuerna tydliggjorde vilka som var lämpliga att gå vidare med. En 
aspekt som lyfts fram är att det i rekrytering av förstelärarna har varit betydelsefullt med 
rektorernas delaktighet för det har inneburit diskussioner om hur man hittar de yrkesskickliga 
lärarna och det har även skapat en gemensam förståelse för tankarna med att ha förstelärare i 
organisationen och hur arbetet rent praktiskt kan gestaltas. Det som var särskilt glädjande var 
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att det var många lärare som sökte utvecklingstjänsterna i första omgången. Söktrycket har 
enligt förvaltningen generellt sett varit bra med undantag vid rekrytering av utvekclingslärare 
till fritidshem – där skedde en förnyad process för större underlag. 
  
Den genomgående uppfattningen hos rektorerna är att rekryteringsprocessen var betydligt mer 
tydlig och genomtänkt andra ansökningsomgången. I den första omgången med 
utvecklingslärare fanns enligt rektorerna – som tidigare framkommit ovan – ingen klar bild 
och arbetet kändes styrt av förvaltningen. Där upplevde rektorerna att de inte var inblandade i 
diskussionen om hur utvecklingslärarna skulle arbeta och det hade varit viktigt som rektor att 
få ge sina synpunkter. Vid andra tillfället var rektorerna involverade avseende förstelärarna 
och i något fall utvecklingslärare om sökanden hade sökt båda tjänster. Det framträder dock 
skillnader, en del rektorer fick ge synpunkter på sökande till utvecklingslärare muntligt till 
förvaltningen medan andra rektorer inte tillfrågats. Risken är att bristande delaktighet från 
rektor kan leda till att det blir svårt att bygga en relation till utvecklingsläraren. En annan 
aspekt rör återkoppling på dem som utsågs respektive inte utsågs till utvecklingslärare – här 
hade rektorerna gärna fått veta grunderna och motiveringen till beslut, särskilt som det kunde 
beröra en lärare på den egna skolan. Avslutningsvis pekar rektorerna på att det hade varit 
möjligt att som rektor utnämna förstelärarna själv – eftersom man vet vilka de är – men det 
har varit en bra urvals- och rekryteringsprocess eftersom den varit krävande och detta har 
sannolikt bidragit till ökad acceptans och legitimitet.  
 
Enligt förstelärarna-utvecklingslärarna var ansökningsförfarandet omfattande, krävande och 
tog mycket tid och kraft. I de mallar som distribuerades fanns det avancerade frågor om vilka 
förväntningar man hade, hur man såg på sin roll, meriter och erfarenheter. På det hela taget 
kändes rekryteringsprocessen genomarbetad och skrivandet gav en god förberedelse inför 
intervjun. Den jobbiga processen upplevs som mycket positiv eftersom det gav ett allmänt 
intryck av kvalitet och professionalitet.  
 
Det finns delade uppfattningar om hur rekryteringsprocessen togs emot i lärarkollegiet på 
skolan. Där det mottagits positivt har rektorn varit drivande och fört en öppen dialog. På en 
skola var det en negativ stämning rörande förstelärare och inte minst en osäkerhet angående 
att behöva ändra till 40 timmars arbetsvecka. På mindre enheter kan det vara svårt att framstå 
som förmer än andra. Bedömningen av vem som var en ”duktig lärare” var också något som 
diskuterades ute på skolorna. Det avskräckte sannolikt en del från att söka. En känsla som 
förstelärarna har är att rektors rekommendation/vitsord sannolikt påverkade bedömningen 
mycket. Samtidigt beskriver de att kollegorna haft synpunkter på urvalet, både vad avser 
kriterier och vem som ska göra urvalet. Ett exempel är att graden av utbildning och specifika 
kunskaper inom ett visst område borde ha haft stor betydelse. På några håll har uppfattningen 
varit att ett kollegium av lärare borde vitsordat och inte rektor. Sammantaget upplever dock 
förstelärarna rekryteringsprocessen som positiv.  
 

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.  
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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. De allra flesta av dem som söker förstelärartjänst har i sin tidigare 
yrkesverksamhet varit drivande i skolutvecklingsfrågor. På många sätt har dessa lärare haft ett 
mandat, en hög status i gruppen, setts som yrkesskickliga lärare bland sina kollegor. Att få en 
förstelärartjänst kan vara ett sätt att ges ett erkännande för det arbete man bedrivit under flera 
år eller som en rektor uttrycker det: 
 

Egentligen så handlar det om att få credit för det man gör. För många så var du en ganska drivande 
och utvecklande lärare från början, för annars hade du inte fått det [förordnande som förstelärare, 
DA], men nu får du äntligen liksom ett kvitto, eller som en stämpel på kvittot att ’du är ju så här 
bra på detta och då får du bättre lön också’.  

 
En relaterad anledning kan vara att utmana sig själv pedagogiskt genom att förstelärarrollen 
innebär ett mer uttalat ansvar och allvar. Ekonomiska incitament som höjd lön anges också 
vara en drivkraft. Särskilt rektorerna anger att de uppmanat anställda att söka, både för att de 
är lämpliga och för att det ska bli ökad konkurrens. Förvaltningen framhåller att det är viktigt 
att hantera dem som inte fick tjänst och därmed upplever en bitterhet.  
 
Förstelärarna anger sitt intresse för att utveckla ämnet och undervisningen, arbeta med 
systematiskt kvalitetsarbete och den personliga och professionella utvecklingen som viktiga 
grunder för att söka förstelärartjänst. En viktig aspekt var att det avsattes tid i tjänsten för att 
arbeta med utvecklingsuppdrag – nu fick man tid till att jobba för det man brinner för i sin 
tjänst. Andra skäl var möjligheten ”att kunna påverka mer än mitt eget klassrum”, dvs. att nå 
ut med idéer på skolan till flera lärare, och sprida erfarenheter till kollegor. Flera anger att 
rektor uppmanat dem att söka och att detta var ett viktigt skäl till att ta steget. 
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. Löneökningen var också en viktig 
del för att söka uppdraget. 
 
Förväntningar på uppdraget – förstelärarnas perspektiv Om vi börjar med hur förstelärarna 
uppfattar och förväntar sig sitt uppdrag så handlar det övergripande om att få leda 
utvecklingsprojekt, få delge erfarenheter som ”skapar ringar på vattnet”, att arbetet ska göra 
skillnad och ge resultat och att människor ska få växa. En annan förväntning är att få skapa 
forum för pedagogiska diskussioner, forum som de till stor del anser saknas i verksamheten. I 
dessa forum skulle det bli möjligt att överbrygga ämnena men också stadierna för att få en 
större helhetssyn på eleven och undervisningen. Andra uppfattningar är en roll att vara en 
ambassadör för den vetenskapliga grunden och framträda som ett gott föredöme med 
beprövade erfarenheter. Det blir i detta avseende tydligt att merparten av förstelärarna ser den 
kollegiala dimensionen som central och följande citat är illustrativt för hur förstelärare kan 
resonera:  
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Jag kan önska eller hoppas, jag skulle vilja på nåt sätt att jag kan sätta avtryck som gör att man 
jobbar lite mer för helheten på skolan. Ibland så tycker jag att man jobbar lite för mycket som 
lärare, att det här är mitt ansvar, det här är mina elever, mina kurser. Att man jobbar för skolans 
bästa som helhet. Bara för att jag har lagt ner jättemånga timmar på att göra den här uppgiften, ja 
men är det någon annan lärare som kan ha glädje av den och eleverna tycker den är jättebra så är 
det väl bara fantastiskt om jag kan dela med mig av den.  

 
Förväntningen att få vara en viktig resurs för sina kollegor kan relateras till uppfattningen att 
förstelärarna också hjälper andra lärare att sprida goda exempel. Det görs mycket i det tysta 
och det gäller att lyfta fram allt det goda arbete som görs på skolorna. I intervjuerna med 
förstelärarna framträder i detta avseende en mycket intressant aspekt som handlar om 
professionalisering och ett stärkande av läraryrket som profession: 
 

Vi är ju kanske en av de mest ifrågasatta yrkeskårerna och vi har ju liksom inte tagit kontroll 
egentligen, tycker jag, över vår egen profession, vilket vi egentligen borde. Det borde ju finnas en 
tydlig koppling till forskning där vi tog vara på, alltså det finns ju beprövade erfarenheter. Man 
skulle ju kunna dra en del generella slutsatser kring vad som är bra för eleverna och vad som inte 
är bra för eleverna. Det borde man ju kunna göra och ta vara på, men vi har många gånger liksom 
inte samlat erfarenhet på det sättet.  

 
De förväntningar som förstelärarna upplever från rektorer och kollegor är blandade men 
generellt sett är positiva. Utvecklingslärarna anser att rektorerna på de skolor där de verkar 
har höga förväntningar och är tacksamma över insatserna. Förväntningar från rektorer är 
också tämligen realistiska. Det kan handla om att förstelärarna ska vara föregångare och ge 
goda exempel.  
 
Svårare är det med de egna förväntningarna. Uppdrag och arbetsuppgifter kan upplevas som 
krävande och flera förstelärare framhåller att de framför allt ställer höga krav på sig själva. 
Förstelärarna talar om att det i vissa fall kan bli oproportionerliga förväntningar från kollegor. 
Ingen lärare har ju tidigare fått sådana fördelar bland lärarna. Det finns ett ekonomiskt 
incitament och förstelärarna upplever det som att kollegorna förväntar sig att man ska prestera 
utifrån det man blir belönad för. Utgångspunkten är att det ska bli något bra av uppdraget och 
här menar en del av förstelärarna att det finns en lojalitet mot kollektivet att leverera. Men det 
gäller att vara aktsam så att det inte läggs på för mycket uppgifter och ansvar. En förstelärare 
uttrycker det så här:  
 

Det finns en förväntningspuckel här som, om man nu ska beskriva nånting, att det liksom finns 
väldigt mycket förväntningar snedstreck krav då, skulle man väl kunna säga, från kollegor, 
rektorer, från oss själva också. Det blir ju liksom en spiral det där att man känner det trycket. Man 
har ju den förväntningen på sig själv. Annars söker man kanske inte en sån här tjänst heller. Man 
vet att det innebär ett krav.   

 
Ytterligare en aspekt som framgår utifrån de förväntningar som förstelärarna upplever handlar 
om att de kan känna sig kluvna i rollen av att verka på en annan skola och sin egen. 
Förväntningar från den egna rektorn kan röra mycket praktiska frågor som hur tjänstgöringen 
ska lösas och vilka konsekvenser ett uppdrag kan få (i synnerhet för utvecklingslärare). Det 
blir i detta avseende också en dubbelhet i förväntningar från förvaltningen och rektor. Därför 
är det centralt att rektor är delaktig i hela processen så att utvecklingsläraren får mandat och 
också stöd för det arbete som genomförs.  
 
Förväntningar på uppdraget ur förvaltningens och rektorernas perspektiv Vi har ovan sett 
hur förstelärarna beskriver sina förväntningar kring uppdraget och hur de upplever rektorers 
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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 därmed arbeta mot det gemensamma mål som formulerats inom 
ramen för utvecklingsarbetet. De ska vara drivkrafter och fungera som ”katalysatorer i 
verksamheten för skolutveckling” i verksamheten, bidra till att elevernas måluppfyllelse ökar 
och skapa en skola på vetenskaplig grund. De pekar samtidigt på att det fanns olika 
förväntningar i organisationen i samband med reformens införande. En del rektorer uttryckte 
att de ville arbeta nära försteläraren, men förvaltningen var tydlig med att utvecklingsuppdrag 
i första läget styrdes från förvaltningen.  
 
En viktig förväntan var att förstelärarna via kompetensutveckling skulle kunna gå vidare och 
fördjupa sina kunskaper i kollegial handledning och rustas som handledare. Det gäller att få 
igång kollegiala samtal på skolorna och där ska utvecklingslärarna bidra till pedagogiska 
diskussioner ute i verksamheten. När det gäller förvaltningens uppfattningar om 
lärarkollegornas förväntningar är det mycket att de ska ta en ledande roll i utvecklingsarbetet:  
 

Man har förväntningar att de här personerna ska synas, de ska märkas, att när det är nån form av 
skolutvecklingsprojekt som man jobbar med, för en rektor exempelvis, att man tillsammans med 
rektor syns i de sammanhangen. Att det kanske ibland är försteläraren som presenterar vad som är 
på gång och vad som ska göras. Att man liksom får en roll så att det syns, jag är förstelärare, jag 
har mandat att driva de här frågorna. Det tror jag man har förväntningar på från kollegiehåll.  

 
Rektorerna delar till största del förvaltningens förväntningar och betonar att de förväntar sig 
en betydligt starkare kraft i utvecklingsarbetet och ett bollplank i pedagogiska frågor. Vidare 
tror de att det kan se olika ut med kollegornas förväntningar och kopplar detta till hur långt 
förstelärarna har kommit i sitt arbete. På de skolor där förstelärarna inlett sitt arbete ser de 
höga förväntningar bland lärarna, inte minst på grund av att lärarna känner sig delaktiga i 
utvecklingsarbetet. De har också upplevt att det inte direkt framgår några förväntningar vilket 
kan bero på att det under de senaste åren varit så mycket reformer i skolan som lärarna kanske 
inte sett effekterna av och därför hyser de inte heller några större förväntningar inför 
karriärlärarreformen. Möjligen finns ökade förhoppningar om en förbättrad lönebildning.  
 
När det gäller förväntningarna i organisationen lyfter rektorerna frågan om de inte hade 
kunnat göra mer för att tydliggöra förväntningarna på förstelärarna, men det gick väldigt 
snabbt i början. Det har inte varit något överhängande problem, men värt att tänka på i 
efterhand. Ett annat exempel är att det hade varit önskvärt med möjligheten att få veta 
förväntningarna ute hos personalen inför införandet av förstelärare. Om personalen gjorts 
delaktig i ett tidigt skede rörande konsekvenser, uppdrag, för- och nackdelar hade det kanske 
blivit öppnare. En SWOT-analys hade varit användbart.   
 
Förutsättningar för uppdraget Som tidigare framgått anställs förstelärare-utvecklingslärare på 
ett treårigt förordnande med semestertjänst och en nedsättning i tid på 20 procent. I samband 
med att de inleder sitt uppdrag påbörjar de en uppdragsutbildning vid Högskolan i Jönköping. 
Förvaltningen motiverar kompetensutvecklingen att de ville att förstelärarna ska komma ut i 
verksamheten med en gemensam ”plattform” i form av kollegial handledning, learning study, 
mål och bedömning samt systematiskt kvalitetsarbete. Förvaltningen har också planer på att i 
framtiden utveckla samarbetet med lärosäten för att bygga en karriärstege och profileringar 
gentemot exempelvis undervisning på vetenskaplig grund. 
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Nedsättningen i tid på 20 procent för uppdraget och kompetensutvecklingsinsatsen är de 
förutsättningar som både rektorerna och förstelärarna framhåller som bland de viktigaste för 
förstelärarna-utvecklingslärarna. Detta anses definitivt vara ett styrkeområde med 
förvaltningens satsning. Rektorerna ser också sig själva som en viktig förutsättning för 
förstelärarna eftersom de kan bidra till att understödja deras mandat och förankra planer för 
utvecklingsarbetet på skolan. Här efterlyser rektorerna att förvaltningen borde satsa mer på 
hur rektorerna ser på arbetet med förstelärarna. En annan dimension är att rektorerna ser att 
förstelärarna har lite bättre förutsättningar än utvecklingslärarna. Det kan vara svårare att 
verka på sin hemmaskola som utvecklingslärare eftersom kollegorna inte ser något av arbetet 
som utförs vid en annan skola. Fördelen är att det kan vara lättare att fungera som drivkraft än 
på den egna skolan. Avslutningsvis anser rektorerna att förstelärarna har goda förutsättningar 
och möjligheter att utforma uppdragen på sin skola.  
  
Som framgått pekar förstelärarna på kompetensutvecklingen och tiden som är avsatt för 
försteläraruppdraget som centrala förutsättningar. De ger i detta avseende exempel på 
aktiviteter som i stort sett varit omöjliga att genomföra inom ramen för tjänsten om inte tid 
funnits. Det kan handla om att organisera och leda kollegiala samtal, avlasta andra lärare, 
kartlägga, genomföra observationer, fördjupa sig i forskning, mm. I sammanhanget framhålls 
också att det hade varit värdefullt om kollegorna också fått mer tid eftersom alla lärare har 
behov av att få sätta sig in i nya uppdrag och att reflektera. Kompetensutvecklingen innebär 
att de också kommer i kontakt med förstelärare från andra kommuner och detta är en 
förutsättning i det avseendet att det blir enklare att överblicka och få perspektiv på sitt eget 
uppdrag. Inte minst har detta varit hjälpfullt för de förstelärare som upplevt att deras 
uppdragsbeskrivningar varit alltför otydliga och ”uppe i det blå”.  
 
En annan viktig aspekt för ett tydligare uppdrag och därmed en förutsättning är 
nätverksorganisationen och stödet från utvecklingsledare. Som tidigare framhållits utgör 
nätverken en betydelsefull mötesplats för att diskutera uppdragen och forma den nya rollen. 
Rektorerna spelar en central roll på skolan för att ge legitimitet åt det förstelärarna ska göra 
och det är en viktig förutsättning.  
 
I intervjuerna framkommer samtidigt exempel på sådant som inte varit tydligt framhållet i 
samband med att förordnandena inleddes och som ses som faktorer som försvårar för 
förstelärarna. Förstelärarna pekar på att det kan variera mycket i fråga om mängden av 
uppdrag och uppgifter bland vissa förstelärare och detta leder till en otydlighet i 
organisationen. Framför allt framhålls lovskolan som problematisk för den anses ta tid från 
arbetet med skolutvecklingen. Här är också ett antal förstelärare kritiska och frågande inför 
intentionerna med att omvandla deras anställningar till semestertjänst och 40 timmars 
arbetsvecka. När förvaltningen gav rektorerna i uppdrag att organisera lovskola blev 
förstelärarna det första alternativet att använda. I detta avseende frågar sig förstelärare om det 
fanns någon särskild baktanke med omvandlingen av tjänst.  
 
Avslutningsvis anser förstelärarna – med något enstaka undantag – att de har stor frihet att 
utforma och styra sina uppdrag. Det finns en flexibilitet och frihet som både är spännande och 
lite ”läskig”. En viktig förutsättning för detta är rektorernas öppenhet och att både 
utvecklingsledare och rektorer lyssnar, vilket förstelärarna upplever att de gör. Uppdraget har 
också successivt snävats in för att bli mer hanterligt och möjligt att utvärdera. Det är en 
lärprocess – i början var det luddigt och stort men vid efterföljande uppdrag bär man med sig 
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erfarenheterna av hur man ska tänka runt uppdragen. En förstelärare beskriver processen på 
följande sätt: 

Vad förväntas av mig? Det vet man inte. Det kände man eftersom det var ganska så här liksom 
storslagna grejer vi fick i uppdrag som man inser att det där, hur ska vi kunna utvärdera det att alla 
får bättre måluppfyllelse utav min lilla insats där kände man ju då. Man kommer inte hamna där 
igen känner jag för då kommer man tänka ’så kan vi nog inte skriva målformuleringen’. 

 
Utifrån ovanstående framgår det tydligt att det finns dimensioner i implementeringen av 
karriärlärarreformen som löst sig över tid. Det handlar om en process för samtliga inblandade 
aktörer inom förvaltningen, skolledningen, förstelärarna och lärarna på skolorna. I 
nästkommande avsnitt kommer fokus att riktas mot hur relationer mellan olika aktörer 
gestaltats. 
 
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-utvecklingslärarna har tagits emot på ett bra sätt. Det har 
inte varit problematiskt eftersom de som utsetts redan uppfattats som starka och drivande 
personer i lärarkollegiet. Det kom alltså inte som någon särskild överraskning att dessa 
personer utsågs till uppdragen. En reflektion som gjorts är att det initialt på vissa håll upplevts 
att uppdrag inte varit särskilt väl förberedda och detta har försvårat för utvecklingslärarna. 
Därför har förvaltningen i fortsättningen utgått från att först låta förstelärare-utvecklingslärare 
genomföra en kartläggning och att på grundval av kartläggningens resultat förankra 
utvecklingsuppdraget på den aktuella skolan/enheten. En relaterad aspekt är att vara 
uppmärksam på den tid som tas i anspråk – det är viktigt att rektor får behålla konferenstiden 
för personalen och snarare försöker hitta annan tid för förstelärarnas uppdrag.  
 
Enligt förvaltningen vittnar förstelärarna-utvecklingslärarna om att mängden av 
utvecklingsuppdrag kan skapa en stress och trötthet bland rektorer och kollegor. Känslan av 
att det är för många projekt och uppdrag i gång och att de till och med kolliderar ibland 
påverkar mottagandet på skolan. Därför är det så viktigt att se att ”mottagandet ute i 
verksamheten har att göra med hela kedjan, dvs. att vi har en gemensam förståelse och att vi 
känner att vi äger processen allihop. Det är inte förvaltningen som äger processen för vi äger 
den alla.” I denna del är rektors roll central för framgången i förstelärarnas uppdrag eller som 
en representant för förvaltningen uttrycker det:  

 
Ju tydligare rektor var på mottagande skola med att se till att det här var förankrat och att den här 
utvecklingsläraren fick en bra ingång, desto lättare var det. Men det är alltså en skillnad, det kan vi 
se i efterhand. Då är det alltså rektors roll i det här som hade kunnat vara lite tydligare.  

 
När det gäller relationen till rektor uppfattar förvaltningens företrädare att förstelärarna är ett 
oerhört viktigt stöd till rektor i dennes pedagogiska ledarskap eftersom de kan gå på djupet 
och driva pedagogiska samtal. Förvaltningen pekar på att det viktigaste är att samtliga i skolan 
känner sig delaktiga i och äger processen. Här är rektorerna centrala, men relationen mellan 
förstelärare och rektor får en avgörande roll och förstelärarnas arbete kan också leda till 
konsekvenser för rektors pedagogiska ledarskap enligt förvaltningen:  
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Vi kommer att använda utvecklings- och förstelärarna som katalysatorer i verksamheten för 
skolutveckling. De kommer ju att få en oerhört god grund att stå på både med den här 
uppdragsutbildningen och annat som gör att de till viss del kommer att utmana sin egen skolledare 
i det som har med skolutveckling på vetenskaplig grund och på det sättet som man kanske inte 
annars tänker sig sin verksamhet för man är så uppäten av allting annat. På det viset så ser jag att 
de kan så att säga utmana rektorerna i det pedagogiska ledarskapet på gott, tänker jag. Man 
behöver den typen av utmaningar i sitt ledarskap.  

 
Förvaltningen behöver i detta avseende vara uppmärksam på hur förhållandet mellan 
förstelärare/utvecklingslärare och förskolechef/rektor utvecklas. Förskolechef och rektor 
behöver stöd i sitt pedagogiska ledarskap och utvecklingsinsatser för ”det finns en risk för att 
de blir omsprungna av vissa av de här förstelärarna i tankar och förståelse och så vidare för 
hur man bedriver skolutveckling, hur man får unga att lära sig, vad som är vetenskaplig 
grund, hur man har ett undersökande förhållningssätt”. Det gäller att hitta en synergi mellan 
lärares och skolledares lärande. Förhoppningen är således att skapa en dynamik i 
organisationen så att förstelärarna ska få rektorerna mer delaktiga. Det ska ge ”spin-off-
effekter” som gör att det pratas mer om skolutveckling, kvalitetssäkring och undervisning på 
vetenskaplig grund.  
 
Rektorer och förstelärare ska kommunicera och gemensamt definiera olika utvecklingsprojekt 
inom verksamheten och sådant förekommer redan enligt förvaltningen. Det bör understrykas 
att förstelärarna inte är ”vicerektor” – de har ett annat uppdrag – och det görs en tydlig 
åtskillnad till ”ledarspåret i organisationen”. Rektorerna har gett uttryck för behovet av en 
dialogpartner. De är ofta ensamma ute på sitt område. I ett avseende är detta behov inget nytt 
utan i skolans värld har det alltid funnits ”leading teachers”. Karriärlärarreformen formaliserar 
inte endast denna typ av lärare och dess uppdrag utan handlar om att det ska vara ett 
djuplodande arbete i verksamheten.   
 
Rektorernas syn på hur förstelärarna tagits emot i organisationen är att det har tagit sig lite 
olika uttryck. Det kan vara negativa yttranden från lärare som handlar om lönen och 
”jantelag”. Lönen är den främsta punkten till missnöje tror rektorerna. På varje skola finns 
också några som är motståndare till idén med förstelärare. Andra synpunkter som rektorerna 
mött handlar om att lärare frågar sig vem som är ”andrelärare” och vem som är ”sistelärare”. 
Rektorerna upplever inte detta som ett stort problem utan det är framför allt kanske de som 
inte sökt tjänsterna som är mest kritiska.  
 
Rektorerna ser flera exempel på ett positivt mottagande, inte minst för att lärare uppfattar att 
förstelärarnas arbete är något som kommer nerifrån och inte dikteras uppifrån. Försteläraren 
är i detta avseende någon som driver de frågor som ligger nära lärarna. En intressant 
skiljelinje går att se mellan grundskola och gymnasieskola. På grundskolan har skolans platta 
organisation med arbetslag kanske inneburit mer svårigheter medan rektorerna på 
gymnasieskolan upplever att det inte varit samma diskussioner om ”hierarkier” där. De 
kopplar bl a detta till att gymnasieskolan har en äldre tradition av strukturer i form av 
ämnesansvar.     
 
Överlag bekräftar rektorerna förvaltningens bild av deras relation till förstelärarna, men det 
finns självfallet andra dimensioner som framkommer. Ett återkommande ord som beskriver 
förstelärarna är att de är ett ”redskap” för att driva utvecklingsarbete och leda grupper, för att 
kunna styra processer och arbeta med kvalitetssäkring, bedriva fortbildning och för att som 
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rektor kunna fokusera på andra uppgifter. Förstelärarna blir ett ”bollplank” och en 
dialogpartner. En annan aspekt är att ”bli mer vetenskaplig” genom att en förstelärare kan 
göra en uppföljning och analys av problem på skolan samt föreslå åtgärder.  
 
När det gäller rollfördelning och ledarskapsfrågor upplever rektorerna att en förstelärare som 
är erkänt duktig så får de mandatet av kollegorna, men det är samtidigt något de ständigt 
måste arbeta för att behålla och rektorernas stöd är centralt. Arbetet med mandatet vet de att 
förstelärare brottas med. De ska på sätt och vis ”leda utan att vara chef”. De förväntas ta ett 
visst ansvar och leda kollegorna framåt och där kan kollegor självfallet vägra låta sig ledas 
och strunta i vad försteläraren vill att de ska göra. En lärare måste alltid följa rektorn för eller 
senare eftersom denna är chef. Rektors ledarskap är viktigt och det är rektor som ytterst leder 
och fördelar arbetet. Även om det anses som föga sannolikt kan det dock uppstå situationer i 
framtiden som innebär att det pedagogiska ledarskapet och rollfördelningen kan påverkas. Ett 
exempel som rektorerna lyfter fram är om det anställs en ny rektor på en skola där det finns 
inflytelserika förstelärare. Förstelärarna besitter kunskap om det lokala och skolkulturen samt 
mål- och visionsarbete vilket skulle kunna göra det svårt för rektorn att formulera nya mål. En 
annan risk är om rektorerna lägger över administrativa uppgifter på förstelärarna och tar ett 
steg tillbaka, då får försteläraren en annan roll som administrativt stöd. I intervjun uttrycks 
också en viss oro och risk för att utvecklingslärarna kommer för långt från verksamheten på 
den egna skolan och att det är betydelsefullt att rektorerna är delaktiga i förvaltningens arbete.  
 
En konsekvens av införandet av förstelärare är att det omgestaltar relationer mellan olika 
aktörer i verksamheten. Det är framförallt en grupp som varit frågande inför förstelärarnas 
uppdrag och arbete och det är specialpedagoger och speciallärare. Det är inte ovanligt att 
försteläraren hanterar frågor som ligger inom ramen för det som specialpedagogen sysslar 
med, exempelvis olika arbetssätt för att hjälpa barn och elever i behov av särskilt stöd. På 
många sätt växer gruppen runt rektorn och det blir vissa som ”höjer sig över” de andra i den 
annars platta organisationen. En problematik som rektorerna ser för egen del är att deras 
lönebildning släpar efter eftersom flera förstelärare får mer lön än dem.  
 
Hur beskriver då förstelärarna hur de har tagits emot i organisationen? Den övergripande 
uppfattningen är att de bemötts positivt, både av kollegor på skolan de arbetar och på skolor 
där de haft sina uppdrag. Visst har det också varit tyst på skolorna och det har inte varit några 
kommentarer, men detta tror de intervjuade bottnar i en osäkerhet inför vad förstelärarnas 
arbete kan innebära. Det finns en medvetenhet om att försteläraruppdraget är en ny företeelse 
och detta tillsammans med lönen ställer saker och ting på sin spets menar förstelärarna. 
Skolan är i grund och botten en ”platt organisation” så när både form och innehåll i 
utvecklingsarbetet förändras leder det till frågor och även visst missnöje. Det finns ofta en 
”klick” av negativa på en skola, men överlag känner förstelärarna sig välkomnade och får 
även frågor av kollegor om vad de kan hjälpa till med. Att uppdraget har inletts med en 
utbildning har varit värdefullt för det har varit ett stöd att möta och diskutera med sina 
kollegor.  
 
Enligt utvecklingslärarna fanns en viss besvikelse hos kollegorna när de försvann från sin 
enhet. Det var inte direkt negativt utan mer en känsla av att de oroade sig för att det blev mer 
jobb och att utvecklingsfrågor skulle få stå tillbaka i arbetslaget när en viktig drivkraft 
”försvann”. Det finns också exempel på att förstelärarna kan ha det enklare med sitt 
mottagande eftersom deras uppdrag är placerade på den egna skolan. De syns i verksamheten. 
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Kollegorna till utvecklingsläraren ser inte vad vederbörande gör och det har ibland gett 
upphov till en del frågor. 
 
Uppdragets karaktär har spelat roll för hur förstelärarna bemötts. När det handlar om att 
handleda kollegor så kan detta vara känsligt och givetvis innebära att man hamnar i en 
jobbigare situation. Det finns också exempel på att det tar tid för att kunna peka på resultat 
och det händer att kollegor därmed ställer sig frågande. Enligt förstelärarna är grunden för ett 
positivt mottagande att man är tydlig med att informera och presentera vad ett uppdrag 
handlar om, vilken roll försteläraren ska spela och vad man kan förvänta sig. En annan viktig 
dimension är att vara lyhörd inför lärarnas behov. När lärare upplever att de är delaktiga, har 
inflytande och att uppdraget kommer underifrån är det betydligt enklare. Rektors roll är 
ytterligare en dimension. I de fall där rektor pekat med hela handen och utsett en grupp har 
det varit mer problematiskt att skapa ett engagemang. Lärarnas behov måste vara i fokus, inte 
minst för att de avsätter delar av sin planeringstid.  
 
Eftersom förstelärarna och utvecklingslärarna har olika roller och arbetar på olika nivåer kan 
relationerna till kollegor och rektor självfallet se olika ut. Det beror mycket på uppdraget hur 
kollegorna förhåller sig. Ett exempel kan vara om man arbetar fram en studiehandledning till 
kollegorna. Detta kan vara mycket uppskattat som stöd i arbetet och lärarna kan se att det 
sparar tid och underlättar. Det kan vara helt annorlunda om du som förstelärare ska arbeta 
med att utveckla kvalitetsarbetet för detta kan betyda att lärarna måste arbeta på nytt sätt och 
att det läggs på arbetslagen. Trots ramar, instruktioner och inspiration för arbetssättet från 
förstelärare upplevs det som en pålaga och ytterligare belastning.    
 
Enligt förstelärarna så är relationen med rektor oerhört central. Kommunikationen måste 
fungera och särskilt betydelsefullt är det att rektorn är lyhörd för de frågor som kommer 
”underifrån”. I intervjuerna lyfter förstelärarna ett par sådana exempel och de betonar att det 
endast finns goda erfarenheter av detta. På motsvarande sätt kan de i ett fall utifrån 
utvärderingar se att lärare upplevt att rektor inte varit delaktig och engagerad och detta har lett 
till slitningar i kollegiet. Därför kan inte förstelärarna-utvecklingslärarna nog understryka 
betydelsen av rektors delaktighet och engagemang för att dels stötta lärarna, dels bidra till att 
upprätthålla och få processer att fortsätta framåt. En utvecklingslärare uttrycker detta på 
följande sätt:  
 

Det pratade jag med mina rektorer om denna terminen, att jag kommer ju bara in en gång i veckan 
eller så. Vad händer resten av veckan? Hur ska vi hålla uppe, det är ju lite viktigt ändå. Jag 
kommer ju in som en slags extern/…/. För personalen är jag ju bara där en gång i veckan, 
oftast/…/Det måste ju hända nånting när jag inte är där, då är ju rektorn…, då måste det finnas 
information. Då måste rektorn stötta.  

 
Utöver den betydelse som rektor tillskrivs för att kunna stötta förstelärarna och 
utvecklingslärarna förekommer också exempel på att utvecklingslärarna kan känna sig något 
kluvna i sin roll mellan rektor på den egna skolan och förvaltningen:  
 

Det är ju min chef, rektorn på min skola/…/men i och med att man har ett rätt så stort uppdrag här 
nu i tjänsten/.../som är nånting annat än undervisning på min skola så att säga och rektorn som har 
ansvar för det. I övrigt är det ju förvaltningen och utvecklingsledare här som jag, man blir kluven. 
Jag anar en kluvenhet här. /…/Min rektor är inte så mycket rektor för mig längre, han kommer ju 
vara det nu på pappret när vi har medarbetarsamtal och lönesättning och så vidare...  
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Den övergripande uppfattningen bland förstelärarna-utvecklingslärarna är att det finns ett nära 
och gott samarbete med rektor och att rektorerna uppskattar deras stöd och hjälp. En del 
förstelärare tycker att de delar det pedagogiska ledarskapet eftersom förstelärarna är ”lite 
närmre där det händer”. Försteläraren kan bitar som rektor inte ser och vice versa. 
Försteläraren blir ett pedagogiskt bollplank till rektor. Det kan också handla om konsultation i 
personalfrågor, hur en specifik situation i kollegiet ska hanteras. I detta avseende ser 
förstelärarna sig själva främst som en viktig länk till verksamheten, en koppling mellan rektor 
och kollegium. De kan hjälpa rektor att bli mer närvarande i verksamheten utan att rektor 
nödvändigtvis måste lägga mer tid. Genom att förstelärarna ingår i skolans ledningsgrupp 
upplever de att de har ett bra forum för att diskutera utvecklingsarbetet. Eftersom 
specialpedagog också är med i gruppen blir det ett nära samarbete till denna del av 
verksamheten.  
 
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.  
 
Förvaltningen identifierar ett antal utmaningar för förstelärarna-utvecklingslärarna. För det 
första kan formerna kring uppdraget att arbeta med kvalitetssäkring bli tufft. Det handlar om 
ett arbete i flera led: att tillsammans med rektor formulera gemensamma målsättningar med 
det systematiska kvalitetsarbetet i grunden, rent praktiskt genomföra arbetet med kollegorna 
och att sedan följa upp och utvärdera. Särskilt när det gäller genomförandet saknar 
förstelärarna-utvecklingslärarna metoder och arbetssätt för arbetet med kollegorna. Det rör 
handledning och coaching av kollegor. Här har förstelärarna uttryckt ett behov av stöd och 
hjälp från förvaltningen. Framför allt utgör uppdragsutbildningen en viktig grund för att de 
ska kunna nå ut till sina kollegor och att detta arbetssätt sedan ska spridas för att komma 
elevernas lärande och undervisningen till godo.  
 
För det andra pekar förvaltningens representanter på att det ligger en utmaning i att samverka 
tillsammans med rektor för att nå en skolutvecklingsinsats som ger verkan. Det är ett 
krävande uppdrag för att underlätta är det viktigt att det är tidsbegränsat och att det följs upp 
på ett bra sätt. En annan dimension gäller att vara uppmärksam på att försteläraren inte blir en 
”hjälpreda åt rektor” som innebär att fokus förflyttas från själva uppdraget. Intrycket från 
förvaltningen är att förstelärarna-utvecklingslärarna inte haft några direkta svårigheter med 
sitt mandat utan de initiala problem som funnits bottnar främst i att uppdrag och insatser inte 
varit tillräckligt förankrade och tydliggjorda i verksamheten. Samtidigt framhålls att 
förvaltning och rektorer hela tiden måste stödja förstelärarnas mandat för det är en process där 
olika uppdrag avlöser varandra och förutsättningar förändras.  
 
Rektorernas erfarenheter av de utmaningar som förstelärare-utvecklingslärare möter är att de 
ska hitta sin nya roll i kollegiet, att de måste balansera relationen som kollega och som ledare 
och hantera ”bakåtsträvare”. Det förekommer en del ”Jante” ute på skolorna och att växla från 
att vara ledare i klassrummet till att inta en ledarroll på skolan kan vara svårt. Denna 
osäkerhet tillsammans med den tid det tar att vända ett lärarkollegium kan vara svår. I detta 
avseende framhåller rektorerna att det som är särskilt viktig för förstelärare-utvecklingslärare 
för att lyckas med sina uppdrag är att det som rektorer är tydliga inför personalen med att 
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försteläraren arbetar på rektors uppdrag och att detta automatiskt betyder att det är 
försteläraren som leder arbetet. Ytterligare en betydelsefull aspekt är att rektor är delaktig och 
kontinuerligt följer det arbete som bedrivs samt följer upp och utvärderar insatserna. Lika 
viktigt är det att få med sig en grupp av personer som vill vara med och driva arbetet. På sikt 
brukar detta leda till att fler ansluter sig. Detta är dock inte helt oproblematiskt, eller som en 
rektor uttrycker det: 
 

Precis som att försteläraren ska ha bra förutsättningar så måste de lärare som jobbar med den här 
också ha bra förutsättningar för annars – det märker man ibland som vid kompetensutveckling att 
det kan nästan bli en belastning, för att ’plötsligt ska vi göra någonting som inte de andra gör och 
vi ska sitta i fler möten och vi ska diskutera här, och vi ska göra det’. Där tror jag också att man 
måste vara väldigt tydlig så man ger de lärare som är med i det här bra förutsättningar 

 
Det kan således vara en utmaning för kollegorna att få utrymme för att arbeta tillsammans 
med försteläraren och på motsvarande sätt får försteläraren tampas med svårigheter att skapa 
en arena och tid för uppdraget. Rektorerna lyfter också fram att det finns en risk för stor 
belastning på verksamheten när det är många utvecklingsarbeten som är på gång i kommunen. 
De försöker skapa tid i organisationen för att arbeta med dessa projekt genom att omprioritera 
mötesstrukturen. Utöver att rektor är viktig för förstelärarens-utvecklingslärarens arbete 
fungerar nätverken som ett viktigt stöd. Därtill måste kommunikationen mellan rektorerna och 
förvaltningen angående utvecklingslärarna tydliggöras. Rektorerna ger exempel på att 
utvecklingslärarna fått olika besked och därför är gemensamma träffar mellan förvaltningen, 
utvecklingslärare och rektorer nödvändiga. Rektorerna skulle därmed få en bättre överblick av 
vilka uppdrag som pågår och det skulle också skapa en gemensam bild av uppdraget. Det blir 
då lättare för rektor att stötta sin lärare i rollen som utvecklingslärare. 
 
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 och uppföljning av 
uppdrag, att lägga arbetet på en rimlig nivå men framför allt att hitta fokus och vad som är 
viktigast samt ”orka hålla i” långsiktigt. Förändring tar tid och kräver tålamod. För en del 
bottnar detta i att uppdragen varit otydligt formulerade men det kan också kopplas till 
svårigheten att genomföra en kartläggning, hitta hanterbara och viktiga utvecklingsområden 
och mål – som också kan ge effekt på skolan i stort – och lämpliga former för genomförandet. 
För att klara av sina arbetsuppgifter behöver således försteläraren rutiner för 
utvecklingsarbetet, konkreta strategier, långsiktighet, kontinuitet och praktiskt användbara 
metoder. Här ser de att rektor har en mycket viktig roll för att hjälpa dem hitta en balans 
mellan uppdraget och jobbet som lärare. De efterlyser också att rektor ger personalen tydlig 
information om vad förstelärarna och utvecklingslärare gör. Det finns exempel på att 
kollegorna inte känner till pågående arbetsuppgifter och det kan skapa onödiga diskussioner 
på skolorna.  
 
En utmaning som anknyter till ovanstående har att göra med intensiteten i utvecklingsarbetet. 
Förstelärarna pekar för det andra på risken att det kan uppstå ”projektträngsel”. Det krävs en 
uppmärksamhet så att det inte blir alltför många parallella uppdrag. När det blir allt fler 
projekt kan konsekvensen bli ”att vi handleder varandra” och att lärarna drunknar i uppdrag 
och olika typer av kartläggningar. Framför allt kan lärarna på skolorna bli utslitna och tröttna. 
Hur detta sammantaget kan upplevas framträder i följande citat från en förstelärare:  
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Jag kan känna att det krockar mellan våra uppdrag också, inte mellan just våra [förstelärarna på 
skolan, DA] eftersom vi jobbar på respektive skola så, men vi har ju utvecklingslärare både från 
förra hösten och från i år som också ska komma ut till skolorna och driva projekt. Mattelyftet 
pågår, läslyftet kommer väl kanske nästa läsår. Det krockar, man kan inte driva hur mycket 
utvecklingsarbete som helst. Alla blir lite utvecklingströtta, tror jag. Det finns inte tid heller.  

 
För att kunna lösa eventuella ”krockar” talar förstelärarna-utvecklingslärarna om att de 
behöver möjligheter att samordna sina insatser och samarbeta mer. Denna samordning saknas 
i dag. Övergripande sätter de stor tilltro till nätverken för at skapa en röd tråd i arbetet och 
kunna se helheter samt resultat. Inte minst behövs en kollegial gemenskap för de förstelärare 
som är ensamma på sina skolor. De behöver någon att bolla idéer och frågor med så de kan 
lita på att det de gör fungerar bra. Ett förslag som förs fram är behovet av en gemensam 
utvecklingsgrupp mellan förstelärare och utvecklingslärare. 
 
Som framgått är tiden – för det tredje – en utmaning för förstelärare-utvecklingslärare. En del 
lyfter fram att det varit svårt att ställa om till 40 timmars arbetsvecka och att inte ta med sig 
jobbet hem. Det kan vara svårt att få ihop undervisning och arbetet med uppdraget. Ett annat 
exempel är att förstelärares tid kan gå åt till att få hoppa in och vikariera vid personalbrist. Det 
är svårt att säga nej för det drabbar kollegor och elever. Detta innebär dock att tiden att arbeta 
med uppdrag blir lidande. Andra uppgifter som förstelärare berättar om handlar om att vissa 
får i uppdrag att ordna med vikarier och bemanningsfrågor för att de har en bra bild av skolan 
och i något fall leda arbetet i rektors frånvaro. En förstelärare frågar sig: ”Vad är min roll som 
förstelärare? Ska jag hoppa in och ta en konferens bara för att rektor är borta?”. Lovskolan 
förs också fram som något som stjäl tid från att kunna arbeta med uppdraget. 
 
En annan aspekt rörande tidsdimensionen har emellertid att göra med kollegornas behov av 
tid. Förstelärare-utvecklingslärare framhåller tidsbrist hos kollegorna och de lärare som de ska 
genomföra ett uppdrag med. På denna punkt bekräftas således rektorernas bild av att det krävs 
planering och avsatt tid för samtliga lärare. Det är svårt att finna tid och kunna skapa forum 
och mötesplatser i det dagliga skolarbetet som gör det möjligt för kollegorna att kunna delta i 
utvecklingsarbetet. Det finns också konkurrerande möten och andra uppgifter drar i lärarna – 
och tid för samplanering saknas. En möjlig lösning är att förstelärare-utvecklingslärare ges ett 
ökat inflytande över studiedagarna och får planera dessa. På detta sätt kan kanske tid frigöras 
för kollegorna. Återigen lyfts rektorernas stöd och hjälp med tjänstefördelning och planering 
fram som centralt.  
 
För det fjärde upplever förstelärare-utvecklingslärare inställningen och attityden hos 
kollegorna som en stor utmaning. Det handlar om ”att få med kollegorna på tåget” och att 
skapa en gemensam målbild som alla vill arbeta för och uppnå. Ibland kan förstelärarna ha 
svårt att förstå varför så många säger ”vi har inte tid” och agerar ”bromskloss”. Tidigare 
nämnda aspekter som många projekt, avsaknad av tid och konkreta uppdrag påverkar 
förhållningssättet hos kollegor. Lönen är ytterligare en problematisk faktor. En del 
förstelärare-utvecklingslärare upplever det som svårt att få lärarna som kollektiv att utvecklas 
mot bakgrund av att de själva har en lönemässig förmån medan kollegorna inte får någonting 
extra för sitt arbete. Relationsbyggande och att ta gemensamma steg framåt försvåras och är 
svårt att förhålla sig till. I detta avseende har rektor en mycket viktig roll och ett väldigt bra 
samarbete med rektor förutsätts för att kunna få med sig kollegiet. Vidare behöver rektor vara 
väl insatt och involverad i det pågående arbetet samt kommunicera de mål som alla ska arbeta 
mot.  
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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). 
 
Samtliga förstelärare-utvecklingslärare lyfter fram att de kan se tecken i organisationen på att 
det händer mycket positivt. En aspekt handlar om att det sprids en större 
förändringsberedskap och också vilja till förändring, eller som en förstelärare uttrycker det: 
”Det blir en organisation som blir mer alert, mer på tårna”. Andra exempel är att kollegorna i 
allt högre utsträckning vänder sig till förstelärare-utvecklingslärare för att få svar på frågor, 
råd och tips. Ibland förväntar sig kollegorna mycket av dem, men det gör ingenting utan känns 
bra att få förtroendet.  
 
Spår i verksamheten är att en del grupper börjar ändra sina arbetssätt och att de 
förhoppningsvis också snart kan se resultaten av förändringar i sin verksamhet. Det handlar 
om både tids- och kompetensmässiga förtjänster och att det kollegiala lärandet framträder på 
bred front. En aspekt som har blivit uppenbar är att förstelärarna upplever att de har mandat 
att kunna synliggöra de verksamheter som är i behov av utveckling och förändring, 
verksamheter som rektorerna kanske prioriterat bort. På denna punkt får de ofta kollegialt stöd 
och kan vända sig till rektor med argument för att åtgärder behöver vidtas. I detta avseende 
ses kartläggningarna som en stor fördel och en bra grund för att föreslå förändringar.   
 
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-
utvecklingslärarna utifrån Nässjö kommuns organisation för förstelärarna: 

 

 
 

Förvaltningsnivå	  

Skol-‐/enhetsnivå	  

Lärar-‐/
undervisningsnivå	  

• Styrnings-‐	  och	  ledningsprocesser	  
• Förvaltningschef;	  
Utvecklingsstrateg;	  
Utvecklingsledare	  
• Utvecklingslärare	  

• Skolledning;	  Rektorer;	  
Förstelärare	  

• AdministraCvt	  stöd;	  
Skolutvecklingsgrupp	  -‐	  stödteam	  

• Arbetslag;	  Ämneslag;	  Lärare;	  
Specialpedagoger	  
• Förstelärare	  
• Klassrummet	  
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1. Nätverksorganisation för styrning och ledning av skolutvecklingsarbetet:  

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 avsevärt och ställde huvudmännen inför nya förutsättningar under pågående 
implementeringsarbete. I detta avseende har implementeringen i Nässjö kommun 
organisatoriskt kännetecknats av två steg: först en organisation med utvecklingslärare 
som arbetar på förvaltningsövergripande nivå i första ansökningsomgången 2013 och 
därefter en påbyggnad och omorganisation med förstelärarna i andra 
ansökningsomgången. Tillskapandet av funktionen förstelärare blev således ett sätt att 
hantera de nya förutsättningar som utbyggnad av reformen innebar. Den rådande 
nätverksorganisationen avser förena styrning och ledning av skolutvecklingsarbetet 
från förvaltningsnivå med rektorernas styrning och ledning på skol- och enhetsnivå.  
 
En central slutsats som kan dras angående organisationen för karriärlärarna är att 
strukturen med nätverk förefaller vara en framgångsfaktor i implementeringen både 
strukturellt och innehålls- och verksamhetsmässigt (mer om verksamheten nedan). 
Samtliga grupper i undersökningen ser positivt på nätverksorganisationen. Detta gäller 
överlag också uppdelningen i två olika typer av verksamhetsfält – 
förvaltningsövergripande och skolbaserade uppdrag. På detta sätt skapas 
förutsättningar att tillgodose olika behov i organisationen: i direkt närhet till den 
pedagogiska praktiken på skolan och förvaltningsövergripande uppdrag som kan röra 
ämnesutveckling och pedagogisk handledning. Även om förordnandena som 
förstelärare och utvecklingslärare är tillfälliga så är de meriterande och erbjuder i detta 
avseende en karriärväg för lärare och pedagoger. 
 
En annan dimension av organisationen är styr- och ledningskedjan. Det faktum att 
nätverken leds av utvecklingsledare betyder att det finns en direkt koppling mellan 
förvaltningsnivån och förstelärarna på lärar-/undervisningsnivån. Fördelen med detta 
upplägg är att både utvecklingslärare och förstelärare får förutsättningar för att vara 
insatta i det övergripande mål- och visionsarbetet samt återkoppla hur detta arbete 
fortlöper ute i verksamheten. Organisatoriskt är förstelärarens koppling till 
skolutvecklingsgruppen på skolan också en fördel eftersom detta möjliggör 
information och kommunikation av pågående arbete i nätverken samt förvaltningens 
mål- och visionsarbete.  
 
Förstelärarna representerar ett nytt sub-system i den kommunala skolorganisationen 
och som framgår av ovanstående modell kan de återfinnas på samtliga nivåer. Den 
operativa nivån utgörs i första hand av lärar-/undervisningsnivån. Det bör noteras att 
förstelärarna som sub-system har en tydlig koppling till både lärar-/undervisningsnivå 
och skolnivå – det senare genom att de ingår i skolutvecklingsgruppen och stödteamet 
på skolan. Karriärlärarna kan dock inte ses som en enhetlig och homogen grupp 
eftersom de har olika uppdrag och arbetsuppgifter utifrån den nivå i organisationen de 
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befinner sig på. De organiserar sig också på olika sätt. Snarare kan vi tala om att det 
finns olika varianter av dem som sub-system och detta tydliggörs genom 
nätverksorganisationen. En fråga i anslutning till detta – som jag återkommer till 
nedan – är hur det kan skapas kontaktytor mellan nätverken i sig och mellan 
förstelärare och rektorer på ett mer övergripande plan.  
 
Det finns ett antal aspekter kopplade till organisationen som bör uppmärksammas i det 
fortsatta implementeringsarbetet: i) Synkroniseringsbehov och risken för 
”projektträngsel”: En organisation med olika typer av uppdrag och fler aktörer kräver 
en tydlig kommunikation och information för att undvika dubbla processer och för att 
underlätta synkronisering av likartade uppdrag där så är möjligt. Dessutom innebär 
många uppdrag en risk för tung arbetsbelastning bland lärarna. Rektorerna ser därtill 
att kommunikationen mellan förvaltningen och dem måste förbättras, inte minst mot 
bakgrund av att de riskerar att hamna långt ifrån utvecklingslärarnas arbete. Vilken 
överblick har förvaltningen över pågående utvecklingsarbete och på vilka sätt 
kommunicerar förstelärare i dag mellan nätverken? Vilken kännedom finns i 
rektorskollegiet om pågående uppdrag?; ii) Ur ett verksamhetskritiskt perspektiv kan 
det uppstå en bemanningsproblematik som gör det löpande arbetet sårbart, inte minst 
på skolor med många utvecklingslärare. 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 som behövs avseende förstelärare och 
utvecklingslärare som resurser. En annan dimension kopplat till likvärdighet är att det 
är viktigt att se till så att förstelärare-utvecklingslärare verkligen arbetar med avsedda 
uppdrag och inte blir ett slags assistenter till rektor som hanterar administration. 
 
 

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 processen i sitt första skede var mycket styrd uppifrån 
från förvaltningen. En bidragande orsak tycks vara att första omgången endast 
omfattade utvecklingslärare och att rektorernas önskemål om att ha resurser på den 
egna skolan inte hörsammades. En annan faktor var bristen på delaktighet och 
information om på vilka grunder utvecklingslärare tillsatts eller inte tillsatts, vilket 
ansågs försvåra chefskapet. I detta avseende anser rektorerna att de var mer delaktiga 
den andra ansökningsomgången och att önskemålen om förstelärare på skolorna 
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tillgodosågs. En rekommendation är att i framtida rekryteringar se över möjligheterna 
till samarbete mellan rektorerna i samband med intervjuer. Det kan vara gynnsamt att 
få prata sig samman om förstelärarens roll i verksamheten samt frågor rörande 
lärarskicklighet. 
 
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 
referenser. En annan aspekt är att rektor spelat en viktig roll. På skolor där rektor varit 
drivande och fört en öppen dialog om rekryteringsprocessen har förstelärare upplevt 
en positiv inställning till införandet av organisationen för karriärlärarna.  
 

3. Implementeringen tar och måste tillåtas ta tid:  
Karriärlärarreformen 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. Nätverken och stödet från 
utvecklingsledare är en faktor som spelar en viktig roll för att driva 
skolutvecklingsarbetet. Ytterligare faktorer som identifierats i undersökningen är 
nedsättningen i tid för förstelärarna-utvecklingslärarna samt kompetensutvecklingen.  
 
Det framgår tydligt att den tid omfattande 20 procent som avsatts för uppdraget har 
stor betydelse. Något som samtliga förstelärare framhåller är vikten av att ha tid till att 
organisera och leda kollegiala samtal, avlasta andra lärare, kartlägga, genomföra 
observationer, fördjupa sig i forskning, mm. Det ses också som en bra för att kunna 
komma in i den nya rollen.  
 
I samband med inledningen av uppdraget genomgår förstelärarna en 
uppdragsutbildning. Denna kompetensutveckling ses som mycket viktig eftersom den 
skapar en gemensam plattform av kollegial handledning, mål och bedömning, 
systematiskt kvalitetsarbete samt arbetssätt och metoder förstelärarna kan använda i 
uppdraget. Dessutom kommer de i kontakt med förstelärare från andra kommuner och 
kan få perspektiv på sitt eget uppdrag. I anslutning till detta är det dock viktigt att 
betona att en kompetensutvecklingsplan också bör omfatta rektorer/förskolechefer och 
lärare/pedagoger där förstelärarnas behov av kompetensutveckling ställs i relation till 
de behov som finns ute på enheterna och skolorna i stort.  
 
Självfallet finns det flera olika orsaker som påverkar tempot och möjligheterna att 
driva uppdrag och utvecklingsarbete: 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/förskolechefens delaktighet och 
engagemang (se mer nedan).   
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Det bör diskuteras hur förvaltningen och rektor kan skapa goda förutsättningar för 
förstelärarna att tillsammans med kollegorna kunna sköta planering och få 
sammanhängande tid. Det är enligt förstelärarna värdefullt om kollegorna också får 
mer tid via t ex schematekniska lösningar 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 
aktivt processtöd i form av en person som kan driva och samordna arbetet samt se till 
att processen på skolan/förskolan inte avstannar. I det senare avseendet fyller 
förstelärarna en mycket 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.  
 
För att bedriva ett framgångsrikt skolutvecklingsarbete krävs en lyhördhet för lärares 
behov från rektor och att lärarna 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 och på detta sätt förena ”bottom up” med den 
centrala ledningen och styrningen av organisationen – ”top-down”.  
 
Som framgått upplever förstelärarna sig själva som en länk mellan rektor och 
kollegium. Det är därför en särskilt intressant iakttagelse hur 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. När det gäller utvecklingslärarna uppfattar de 
särskilt att arbetet med kartläggning är en framgångsfaktor för det hjälper dem inte 
enbart att fokusera sitt uppdrag utan att också motivera behov av åtgärder för lärare 
och rektorer. Genom att arbeta i direkt anslutning till undervisningen kan förstelärarna 
hjälpa rektor att bli mer närvarande i verksamheten och där blir 
skolutvecklingsgruppen en betydelsefull kontakt- och spridningsyta för vad som är på 
nätverkens agendor. 
 
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 
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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. 
 
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/förskolechef spelar en central roll för 
försteläraren och måste stå för styrning och ledning i utvecklingsarbetet på skolan. 
Erfarenheter från intervjuerna är att förstelärare behöver en kontinuerlig dialog och 
avstämning med rektor. 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. 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 rektor en god bild av verksamhetsutvecklingen som process och underlag för 
t ex kompetensutvecklingsinsatser.  
 
Undersökningen visar att rektorer initialt upplevt implementeringsprocessen som 
centralstyrd och att de i samband med tillsättning av utvecklingslärare fick spela en 
marginell roll. Enligt rektorerna fanns en betydligt större delaktighet och inflytande i 
samband med andra ansökningsomgången och införandet av förstelärare som titel och 
funktion. Tidigare forskning framhåller betydelsen av rektors pedagogiska ledarskap 
och att rektors delaktighet och engagemang är en viktig faktor för att skapa motivation 
hos lärarna. Därför bör det fortsatta arbetet genomföras med så bred förankring som 
möjligt där också rektorernas behov av samarbete och möjligheter till inflytande 
beaktas (se nedan).  
 
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. 
 

6. Nätverken som grund för kollegialt stöd och erfarenhetsutbyte samt möjligheter 
att inbegripa alla nivåer i skolutvecklingsarbetet:  
En betydelsefull iakttagelse i undersökningen är att nätverken spelar en viktig 
kollegial och social funktion för förstelärarna. En erfarenhet är att nätverken utgör 
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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. 
Det kan röra sig om konkreta behov, exempel, utmaningar och arbetssätt i 
undervisningen men det kan också gälla arbetsuppgifter och uppdrag i allmänhet. 
Möjligheten att kunna prata om rollen och uppdraget är betydelsefullt för att finna en 
gemensam plattform och ”identitet” i organisationen. Inte minst kan nätverken fylla en 
viktig funktion för att introducera nya förstelärare och låta dem få ta del av 
erfarenheter från de som verkat som förstelärare en längre tid. Slutligen kan nätverken 
utgöra viktiga plattformar för kompetensutveckling.  
 
När det handlar om skolutveckling är det generellt sett lärarens lärande, utifrån t ex 
kompetensutveckling samt barnens/elevens lärande som fokuseras i 
förbättringsarbetet. En insikt av denna studie om implementeringen av 
karriärlärarreformen är att det är av mycket stor betydelse att uppmärksamma 
rektorernas och förskolechefernas lärande, kommunikation och arbetsformer. På 
motsvarande sätt som förstelärarna-utvecklingslärarna har behov av att komma 
samman behöver rektorer/förskolechefer också nätverk och forum för 
erfarenhetsutbyte, forskning, reflektion och för att diskutera ledning och systematiskt 
skolförbättringsarbete, sin egen kompetensutveckling och sitt lärande. 
Rektorers/förskolechefers 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. Ett förslag att utveckla vidare är att se hur 
ledningsgruppsmöten kan omfatta denna typ av aktiviteter som innebär möjligheter att 
dela erfarenheter med andra rektorer och förskolechefer men också få handledning av 
forskare.    
 
Organisationen med förstelärare och utvecklingslärare skapar förutsättningar för en 
större kännedom, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte rörande den lokala 
skolorganisationen och förhållandena på de olika skolorna. 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 möjlig väg att utreda vidare 
är – som tidigare framhållits – bildandet av nätverk och forum för rektorer som kan 
bli en dialogpartner till förstelärarnätverken. Ett annat intressant förslag som 
framfördes i intervjuerna och som kan tas under övervägande är en gemensam 
utvecklingsgrupp mellan förstelärare och utvecklingslärare. 
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