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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 Förvaltningen för Lärande och familj, tidigare Barn- och 
utbildningsförvaltningen i Ängelholms kommun, genomför Linnéuniversitetet en utvärdering 
av införandet av karriärlärarreformen i kommunen under perioden våren 2014 – våren 2016. 
Syftet är att undersöka styrning och ledning, organisation och uppföljning av genomförandet 
av karriärlärarreformen samt dra slutsatser om reformens konsekvenser för pågående 
utvecklings- och systematiska kvalitetsarbete och ge förslag till förbättringsåtgärder. Vidare är 
syftet att bättre förstå och förklara relationerna mellan försteläraren och pågående 
utvecklingsarbete i organisationen. 
 
I denna halvtidsrapport av projektet redovisas den första delen av utvärderingen av införandet 
av förstelärare inom förvaltningens verksamhetsområden via en kartläggning av styrning och 
ledning, organisation och uppföljning av genomförandet. Utvärderingen sker enligt 
principerna för följeforskning vilket innebär en ömsesidig dialog mellan inblandade parter och 
ett samspel mellan forskning och beprövad erfarenhet för att nå ny kunskap för att kunna 
förändra och utveckla verksamheten. Fokus ligger bland annat på vilka förväntningar som 
olika aktörer inom organisationen har på förstelärarna och reformen. Mer specifika 
förväntningar handlar om t ex lärarsamarbetet, rektors pedagogiska ledarskap och 
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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 Teaching, Curriculum and Evaluation; Läroplansteori & 
Didaktik) arbetar utifrån ett antal principiella utgångspunkter. Dessa ligger till grund för 
projektet ”Följeforskning kring karriärlärarreformen – samverkan för förbättringsarbete 
mellan skola och universitet”. Följeforskning är en flexibel utvärderingsform som löper under 
reformens gång istället för att som brukligt utvärdera efter insatsen. Detta formativa upplägg 
gör att utvärderingen blir mer utvecklingsinriktad än kontrollerande. Ansatsen har också 
kommit att kallas för lärande utvärdering och är en typ av processutvärdering som bygger på 
nytta, närhet och interaktion.  
 
Följeforskningens uppgift är främst att se till att såväl framgångsfaktorer som hinder i 
reformgenomförandet löpande återförs till de involverade aktörerna. Samarbetet mellan 
Linnéuniversitetet och huvudmännen följer vissa principiella utgångspunkter, som utifrån 
forskning visat sig vara viktiga framgångsfaktorer för ett lyckat utvecklingsarbete. De 
grundläggande principiella utgångspunkter eller idéer som modellen kring följeforskningen är 
uppbyggd kring kan sammanfattas med följande punkter: 
 

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

• Långsiktighet – arbetet är inriktat mot ett uthålligt förbättringsarbete 

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

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

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

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

 

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

(2010) 
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Sub-systemen i organisationen formas av de specifika villkor som råder och har en egen 
inneboende logik. Även om de kan ses som separata enheter finns det beröringspunkter och 
gränssnitt mellan de olika systemen där läroplanen och reformer överförs, översätts och 
förhandlas. På grund av olika kontexter, intressen och relationer inom varje sub-system så 
utnyttjar aktörer inom dessa system olika strategier och ett eget meningsskapande av policy 
och reformer på sitt särskilda sätt. Detta är en mycket viktig dimension att beakta när det 
handlar om att genomlysa argument och synsätt hos förvaltningschefer, utvecklingsledare, 
rektorer och förstelärare. Dessa är aktörer och intressenter på olika nivåer där förstellärarna i 
själva verket kan tänkas komma konstituera ett helt nytt sub-system som hanterar frågor 
rörande pedagogiskt ledarskap, handledning av kollegor, ämnesutveckling och skolutveckling. 
Sammanfattningsvis: ”Nested learnings systems” erbjuder ett sätt att fokusera på såväl 
interdependenser som självständighet i relationerna mellan olika aktörer och att förstå nyanser 
och särskilda aspekter i implementeringsprocesser i lokal kontext.  
 
Metodiska aspekter och tillvägagångssätt  
Inom studien har två olika metoder använts för att samla in empiri och underlag för 
kartläggning, analys och uppföljning av styrning, ledning och organisation i samband med 
införandet av karriärlärarreformen: dokumentanalys och semistrukturerade intervjuer.  
 
Som ett första steg samlades material rörande skolorganisationen och besluts- och 
genomförandeprocessen med förstelärare in genom ett inventeringsdokument (se bilaga 1). 
Syftet med kartläggningen var också att få en bild av den organisation som förstelärarna är 
satta att verka i, dvs. strukturell-organisatoriska och administrativa dimensioner. I detta 
dokument efterfrågades material som beskriver: 
 

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

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

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

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

Utöver dokumentanalysen genomfördes semistrukturerade djupintervjuer med representanter 
för förvaltningsledning, rektorer samt förstelärare. Syftet var en kvalitativ redogörelse med 
fördjupande frågor om processen utifrån ett antal av de områden som granskades i 
inventeringen (strukturell-organisatoriska och administrativa) men framför allt frågor ur ett 
innehålls- och verksamhetsmässigt perspektiv (se bilaga 2): förväntningar på förstelärarna; 
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uppfattningen om organisationen för förstelärarna; synen på relationerna mellan 
förvaltningen, rektor, förstelärare och kollegor; förstelärarnas mottagande i organisationen; 
resurser och kompetensutveckling samt förutsättningar för förstelärarna. Intervjuerna spelades 
in och transkriberades (sekventiellt).  
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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.  
 
Förstelärarna i organisationen 
Införandet av karriärlärarreformen i Ängelholms kommun 2013 kom från förvaltningens sida 
från början att kopplas till ett arbete med att utbilda lärprocessledare i organisationen – ett 
samarbete mellan förvaltningen och Göteborgs universitet – som pågått under flera år. Syftet 
med nämnda satsning är att främja god undervisning, driva utvecklingsfrågor samt stärka 
stödstrukturen runt rektor och rektors pedagogiska ledarskap. Enligt förvaltningen passade 
karriärlärarreformen mycket bra med denna satsning och sågs som ett sätt att kunna fördjupa 
arbetet med pedagogiskt ledarskap och skolutvecklingsarbetet ute på skolorna. De 
förväntningar som knöts till reformen var att kunna bygga nya former av stödstrukturer och 
att förbättra kapaciteten för att bedriva lokal skolförbättring vilket i förlängningen ska leda till 
att höja elevernas resultat.  
 
En grundtanke vid införandet av förstelärare var att den lokala skolutveckling som pågår 
skulle få bättre förutsättningar och utökas. Den operativa nivån för förstelärarna är således 
skol- och undervisningsnivån. Samtliga förstelärare är skolbaserade och uppdraget är kopplat 
till den egna skolans arbets- och utvecklingsorganisation där det integreras i verksamheten. 
Det är rektor som styr hur uppdraget formuleras, i samarbete med försteläraren. För att uppnå 
ett optimalt nyttjande och likvärdighet mellan skolor såg förvaltningen det som viktigt att 
sprida förstelärarna enligt ett proportionerligt fördelningssystem. Ingen enhet skulle ha mindre 
än två förstelärare och max fem-sex förstelärare, elva-tolv förstelärare på gymnasiet. 
Förvaltningen ville tidigt i processen involvera de lärare som gick det meriteringsprogram 
som sedan skulle utgöra en del av urvalsprocessen av förstelärare. Via verksamhetsluncher 
med förvaltningschefen inhämtades uppgifter om bl.a. lärarnas uppfattningar om 
utvecklingsarbetet. I samband med rekryteringen av de första förstelärarna gjordes också en 
kartläggning som låg till grund för formuleringen av förstelärarnas uppdrag (se nedan).  
 
Organisatoriskt är förstelärarna som sagt placerade ute på de lokala skolorna och det finns 
ingen central och skolövergripande organisation för dem. Det förekommer nätverk men dessa 
är geografiskt och skolformsmässigt organiserade och har i övrigt ingen funktion kopplad till 
förstelärarna. Däremot har förvaltningen på olika sätt tagit initiativ för att möjliggöra 
erfarenhetsutbyte över skolgränser och skolformer relaterat till reformen. Varannan vecka 
finns frilagd tid under en eftermiddag i samtliga lärares schema för att skapa utrymme för 
möten. Lärare kan ansöka till förvaltningens ledningsgrupp om att starta upp ett nätverk i 
någon fråga eller ett specifikt område. Efter godkännande startas nätverket och det är fritt för 
intresserade lärare att delta, oavsett skolform. Nätverkens arbete följs upp på årlig basis enligt 
förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Detta är ett sätt att försöka hitta nya strukturer 
och mötesplatser för lärare. Förvaltningen har också haft uppföljningsdagar med förstelärarna. 
Därutöver finns ett särskilt ”rum” på kommunens virtuella lärplattform. I detta rum publiceras 
olika typer av dokumentation kopplat till pågående satsningar, strategidagar och 
utvecklingsarbete samt forskningsartiklar.  
 
Förstelärarna är anställda på ett tidsbegränsat förordnande omfattande tre år. Ingen tid är 
avsatt i tjänsten för att arbeta med uppdraget. Förvaltningen framhåller att det är upp till 
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rektor att besluta huruvida extra resurser i form av exempelvis tid läggs till – det är inte 
förvaltningens sak att avgöra – eftersom förstelärarens uppdrag bestäms och definieras utifrån 
behov i verksamheten. Uppgifter kan vara coaching, forskningsbevakning, leda pedagogiska 
samtal, vara goda förebilder inom undervisningen mm. Fokus ligger således på det lokala 
utvecklingsarbetet och här ser förvaltningen samtidigt ett behov av att skapa nya strukturer 
och kopplingar till andra aktörer utifrån en mer central organisationen där utgångspunkten 
dock är de behov som finns i verksamheten. Förstelärarna kommer i detta avseende att bli en 
del av större utvecklingsorganisation: 
 

Hur kan vi få in de här lärarna i ett sammanhang där vi bygger mer strukturer så att vi kan få ut 
ännu mer utveckling? Och likadant, hur kan vi koppla ihop dem med lektorerna, hur kan vi koppla 
ihop dem med lärprocessledarna, med skolledarna och inte minst med alla andra pedagoger? Där 
har vi kommit fram till att vi ska bygga upp en egen forskning- och utvecklingsorganisation, den 
blir inte stor men vi tänker oss som så här att vi har egentligen en gemensam metod, övergripande, 
om man tittar på lärprocessledarna. Det är egentligen att vi bedriver studier i egen praktik. Det är 
starkt aktionsforskningsbaserat. 

 
På rektors- och skolledningsnivå ser man genomgående positivt på införandet av förstelärare 
och den organisatoriska principen att de är placerade på skolorna. Rektorerna tycker att det är 
bra och ändamålsenligt. Förstelärarnas arbetsbeskrivning bygger på behov som identifierats i 
verksamheten samt är kopplad till det systematiska kvalitetsarbetet enligt förvaltningens 
fokusområden. Samtliga rektorer understryker att implementeringen av reformen har varit 
tydlig och haft en bra struktur. Det har från första början varit uppenbart att förvaltningen 
ville satsa på karriärlärarreformen och även om det initialt upplevdes att reformen skulle 
genomföras fort och att man famlade lite så var rektorerna i allra högsta grad delaktiga i 
processen. Särskilt framhålls de gemensamma samtalen under strategidagarna som mycket 
betydelsefulla för rektorerna att kunna mejsla fram ramarna för förstelärarnas uppdrag. 
Processen har på detta sätt kännetecknats av ett ”underifrån”-perspektiv. En rektor beskriver 
detta på följande sätt: ”Jag tyckte att det var oerhört sympatiskt att det inte fanns en färdig 
arbetsbeskrivning utan att intentionen var att förstelärarnas uppdrag skulle växa fram 
gemensamt, då igenom försteläraren och skolledningen utifrån en analys utifrån vilka behov 
som finns på respektive skola.” 

Enligt rektorerna driver förstelärarna tillsammans med rektor utvecklingsfrågor och ser 
till att arbetet går framåt med de handlingsplaner och utvecklingsområden som finns på 
skolan. På många sätt arbetar de med liknande uppgifter som de haft tidigare på skolan 
och bidrar till att berika utvecklingsarbetet. Till stor del har rektorerna inte velat att 
alltför många arbetsuppgifter skulle läggas på förstelärarna. De utgör ett viktigt stöd och 
inspiration för kollegor och inte minst ett bollplank för rektorerna. Vidare har de 
underlättat strukturen på skolan, skapat bättre förutsättningar för långsiktighet i arbetet 
så att förändringen når ut till lärar- och undervisningsnivå. På vissa skolor har det 
förekommit en del avundsjuka och ”Jantelag”. Rektorerna ser i detta avseende att en 
följd av reformen är att det kan uppstå en känsla av att några är förstelärare och övriga 
lärare ”andralärare”. På några skolor har det också funnits en tveksamhet inför att söka 
förstelärartjänsterna, vilket rektorerna kopplar till att lärare kan känna en osäkerhet inför 
vad reformen kan innebära i ett kollegialt sammanhang. Några rektorer framhåller att 
det är synd eftersom flera säkerligen skulle kunna vara aktuella som förstelärare och 
kanske tappar intresset och engagemang för sitt yrke.  
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Rektorerna pekar samtidigt på att reformen innebär en del organisatoriska konsekvenser på 
skol- och lärarnivå. Här framhåller några att det är viktigt att förstelärarna själva tar initiativ 
och inte förväntar sig att rektorerna alltid ska kalla till gemensamma förstelärarmöten på 
skolan. En omfattande fråga som sysselsätter rektorerna handlar om hur förstelärarna på ett 
naturligt sätt ska bli en integrerad del av organisationen. Funderingarna cirkulerar runt 
huruvida det skapas nya organisatoriska strukturer som innebär att det pågående 
utvecklingsarbetet påverkas. Ett exempel handlar om skolornas utvecklingsgrupper. En del 
rektorer gör förstelärarna till en del av denna grupp (och ibland är de redan med i denna grupp 
sedan tidigare, före utnämningen till förstelärare) medan andra väljer att inte innefatta dem. 
Nedan följer citat från två rektorer som illustrerar hur organisatoriska utmaningar bemöts på 
lite olika sätt. I det första fallet handlar det om att ett par arbetslagsledare som ingår i 
utvecklingsgruppen – där samtliga arbetslagsledare ingår – har utnämnts till förstelärare och i 
det andra fallet talar en rektor om hur de resonerat på skolan utifrån planeringen av 
utvecklingsarbetet: 

Ska jag tillföra de andra förstelärarna i utvecklingsgruppen? Jag har inte gjort det, men jag är lite 
fundersam inför hur jag ska göra. Jag har försökt att få två olika fokus på de grupperna. Så jag 
träffar utvecklingsgruppen fortfarande en gång i veckan och där jobbar vi mycket med de stora 
liksom linjerna och utvecklingsfrågorna och det blir väl en del praktiskt de ska lösa också. Sen 
träffar jag då förstelärarna en gång varannan vecka och där har vi försökt att gå mer in i detalj på 
det rent pedagogiska, didaktiska, lite mer på golvet om man säger så/…/ Jag tycker det är rätt kul 
att ha två olika fokus.  
 
Jag tänker att den här reformen har lagt spår, det är ju inte så att vi har efterfrågat den, vi 
skolledare, så på nåt sätt måste den ju implementeras så att det känns naturligt. För mig är det 
viktigt att vi inte skapar och konstruerar nya forum för att nu blev det förstelärare./…/Jag tänker att 
vi i skolledningen, man sätter ju en plan, vi har ju en plan vi jobbar efter och vi ska implementera 
försteläraruppdraget i det, men det finns ju en risk för att man börjar konstruera sidospår…  

 
Rektorerna är överens om att förstelärarnas fokus ska vara på undervisningen och i ovan 
nämnda fall har lärprocessledarna och utvecklingsgruppen getts en mer överordnad roll när 
det handlar om att driva utvecklingsprocesserna. Det förefaller finnas liknande uppfattningar 
mellan förvaltningen och rektorerna när det gäller vikten av att knyta samman de olika 
grupper som finns och att hitta en struktur som följer styr- och ledningskedjan från 
förvaltningsnivå ned till lärar- och undervisningsnivå. 
 
Bland förstelärarna är den genomgående uppfattningen att organisationen med skolbaserade 
uppdrag fungerar bra, även om en del förstelärare upplever att styrningen och riktningen i 
utvecklingsarbetet kunde vara mer fokuserad. Å ena sidan är det verksamhetens behov som 
står i fokus, men å andra sidan kan det bli splittrat med att det kommer nya upplägg och idéer 
om kompetensutveckling som gör att den röda tråden saknas. Att det ständigt kommer nya 
satsningar sätter press på den lokala skolorganisationen och det gäller att fokusera på en sak i 
taget. Det har också varit en balans att försöka relatera till de som är lärprocessledare – det 
kändes från början att det var viktigt att de två olika uppdragen som lärprocessledare och 
förstelärare skulle kunna kopplas ihop. Förstelärarna vet att tanken från förvaltningens och 
rektorernas sida är att utvecklingsfrågor och behov ska växa fram underifrån och att 
förstelärarna ska ta rollen för att arbeta med analys och uppslag till åtgärder. Det är generellt 
sett positivt att som förstelärare inte bli styrd för mycket, men svårt när det saknas 
gemensamma forum för förstelärare att diskutera sina uppdrag och utbyta erfarenheter.  
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Just frågan om gemensamma nätverk och forum är en återkommande synpunkt när det gäller 
hur förstelärarna upplever att organisationen fungerar för dem. Det ser lite olika ut på 
skolorna avseende förstelärarnas deltagande i utvecklingsgruppen. Utvecklingsgruppen eller 
ämnesgruppen är en naturlig mötesplats för förstelärarna, men på skolor där det finns enstaka 
förstelärare förekommer ett stort behov av utbyte. Förstelärarna framhåller att de brukar 
samlas för att diskutera innehåll under kompetensutvecklingsdagar. Andra exempel är 
ämnesgrupperna där förstelärare träffas för att föra samtal. I dessa gäller det dock att det inte 
blir för många praktiska frågor för det överskuggar den didaktiska fördjupningen. Det 
framstår dock som en mycket central synpunkt avseende organisationen att förstelärarna ser 
ett behov av erfarenhetsutbyte över skolgränserna, i synnerhet med förstelärare som arbetar 
med likartade uppdrag. De gemensamma dagarna för all förstelärare är mycket positiva men 
förstelärarna efterlyser nätverk som liknar de som rektorerna träffas i. En förstelärare 
uttrycker sig så här: 
 

Jag vet när vi hade vår träff med alla förstelärarna så lyfte jag det att jag tyckte att vi kunde ha ett 
nätverk vi förstelärare, hela kommunen, för jag tror att det kan vara bra om förstelärarna träffas för 
att diskutera: Vad vill vi? Vad vill kommunen? Kan vi jobba ännu mer ihop vi förstelärare?  

 
I nuläget förekommer inga träffar mellan förstelärare över skolgränserna förutom de centrala 
träffar som förvaltningen anordnar (det sker möten i ämnesgrupper, men dessa är inte 
kopplade till reformen) och i viss mån möts förstelärare i de nätverk som träffas varannan 
vecka (se ovan). Dessa möten uppskattas av förstelärarna men de pekar samtidigt på vikten av 
att på mer kontinuerlig basis kunna ha möten för bl.a. erfarenhetsutbyte i sina geografiska 
områden samt över skolformsgränserna. Exempelvis ser gymnasiets förstelärare ett stort värde 
av att kunna diskutera med förstelärare på högstadiet avseende kunskapskrav och progression. 
Förstelärarna hänvisar till att rektorerna träffas inom de geografiska skolområdena och de 
hade önskat en motsvarande plattform. 
 
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 har genomförts och hur denna process uppfattas av förvaltning, rektorer och 
förstelärarna. 
 
Enligt förvaltningen har reformen kommunicerats och förankrats i hela styrkedjan och med de 
fackliga organisationerna. Mycket diskussioner har hållits med rektorer och information har 
gått ut till alla som är berörda. Det togs dessutom fram ett informationsmaterial som beskrev 
syftet med reformen, de specifika målen, hur urvalet skulle gå till och hur 
organisationsstrukturen var tänkt. Rörande formulering av förstelärarnas 
uppdragsbeskrivningar valde förvaltningen en strategi att först tillsammans med rektorerna ta 
fram en generell uppdragsbeskrivning baserad på regeringens förordning. I själva 
ansökningsförfarandet fick de sökande sedan skriva fram vad de ville uppnå inom ramen för 
försteläraruppdraget. Rektorerna gjorde motsvarande beskrivning. Därefter sammanställdes 
rektorers och förstelärares beskrivningar och analyserades av forskare på Göteborgs 
universitet. Under två halvdagar träffades rektorer och förstelärare för att skapa en gemensam 
bild av och specifika riktlinjer uppdraget. Hur uppdragen sedan formuleras är lokalt styrt 
eftersom det slutliga ansvaret ligger ute i verksamheten. 
 
Annonsering av uppdragen skedde internt och processen bestod av två steg. För att vara 
aktuell som sökande krävdes i första steget – utöver att läraren var tillsvidareanställd i 



 

 

 

  13 (30) 
 

kommunen – motsvarande kvalifikationer som angetts i förordningen för reformen samt att 
den sökande skrev en individuell text som beskrev yrkespraktiken med exempel på 
måluppfyllelse, utveckling av undervisning samt hur sökande ville omsätta uppdraget som 
förstelärare i kommunen utifrån ett antal punkter. Utöver detta krävdes intyg och vitsord från 
rektor. Sammantaget utgjorde detta underlag för förvaltningschefens beslut (med 
partsorganisationerna som rådgivande) om sökande skulle gå vidare till steg 2 – Aretes 
meriteringsprogram. För att komma i fråga för försteläraruppdrag var att läraren genomgått 
och klarat Aretes meriteringsprogram. 
 
Beslutet att använda ett meriteringsprogram grundades på – vilket tidigare framgått – på att 
såväl rektorer som förvaltning upplevde att frågan om urval av yrkesskickliga lärare var en av 
de största utmaningarna med reformen. Förvaltningen lyfter i detta avseende fram att det för 
deras del saknades användbara verktyg för att jämföra lärares yrkesskicklighet och det var 
därför de använde ett meriteringsprogram via en extern bedömarorganisation. Förvaltningen 
uttrycker det på följande sätt:  
 

Vi ville tidigt skapa en väldigt hög legitimitet bland de personer vi valde. Det skulle vara utom 
tvivel att det här var personer som hade kunnat visa via dokumentation att de var särskilt skickliga 
lärare.  

 
Förvaltningen tror att denna externa granskning bidragit till ett starkt mandat för de lärare som 
utsågs till förstelärare och motverkat ”jantelag” och mycket av missnöje som har kunnat höras 
i andra kommuner. Genom dokumentationen blev det enkelt att peka på kvalitetsskillnader 
mellan olika ansökningar. Framför allt upplever förvaltningen att själva 
meriteringsprogrammet inneburit ett stort lärande i organisationen för såväl lärare som 
rektorer. För rektorernas del har observationer av undervisningen gjort att de kommit nära 
verksamheten. Lärarna som deltagit i meriteringsprogrammet har fått tydliggöra sin 
beprövade erfarenhet och undervisning på vetenskaplig grund eftersom lärarna skulle ta fram 
sin egen pedagogiska portfolio. Elevernas uppfattningar om lärares undervisning har kartlagts 
via enkäter. De erfarenheter som lärarna gjort har förvaltningen tagit tillvara via s.k. 
verksamhetsluncher mellan de som går meriteringsprogrammet och förvaltningsledningen. 
Extern granskning och bedömning har lett till ett ökat självförtroende hos lärarna anser 
förvaltningen. Efter urval och tillsättning av den första omgången förstelärare genomförde 
förvaltningen också en egen intern kvalitetssäkring där förstelärarnas kvalifikationer 
bedömdes utifrån ett antal centrala kriterier.  
 
Rektorerna upplever rekryteringsprocessen som väl förankrad, genomarbetad, grundlig och 
trygg. Delaktigheten har varit mycket stor, både vad gäller former för rekrytering men också 
formuleringen av uppdraget för förstelärarna. Processen har också varit arbetsam men det har 
varit positivt för det visar att det krävs mycket av den som ska verka som förstelärare. 
Beslutet att använda sig av ett meriteringsprogram står rektorerna helt bakom. Den externa 
granskningen via Arete meritering har inneburit en viktig kvalitetssäkring och förenklat 
urvalet. Framförallt bekräftar rektorerna förvaltningens bild av att meriteringen ger 
försteläraren legitimitet i organisationen. Förstelärarna kan inte beskyllas för att vara 
”rektorns favoriter” utan utnämningen vilar på en solid grund. En rektor beskriver det på 
följande sätt: 
 

Det gäller att prestera för att komma igenom nålsögat och det tycker jag är bra för det har man igen 
i en förlängning. Man kan faktiskt påvisa att jag fick inte bara det här, jag fick jobba för det, jag 
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fick bevisa att jag är värd det. Och det blir en språngbräda i legitimitet gentemot sina kollegor. Och 
sen måste man etablera sig och skapa en legitimitet sen också. 

 
Samtidigt påpekar en del rektorer att en del lärare haft svårt att förstå rekryteringsprocessen 
och att det framkommit kritik mot den för att inte vara transparent. Till viss del har det varit 
tufft att som rektor hantera de som inte blev meriterade och därmed inte fick 
försteläraruppdrag – här hade någon rektor gärna sett att det behövdes olika typer av stöd. Ett 
par rektorer framhåller att det är viktigt att uppmärksamma att meriteringen omfattar de som 
är särskilt yrkesskickliga pedagoger men det är inte alltid säkert att de lärare som blir 
meriterade är duktiga på att handleda sina kollegor.  
 
Förstelärarna anser att det fanns en tydlig strategi för hur förvaltningen och rektorerna ville 
implementera reformen. Genomgående har de en positiv syn på hur ledningen valde att 
genomföra reformen och formuleringen av uppdragsbeskrivningar. Det hölls storträffar där 
det spreds information och diskussioner förekom även på skolorna, må vara att det främst 
skedde inom utvecklingsgruppen och i skolledningskretsen. Till viss del upplever en del 
förstelärare att själva processen kanske inte lika tydligt förankrades hos medarbetarna, men 
information förekom frekvent. Det var emellertid uppenbart att förvaltningen redan från 
början ville att processen skulle kännetecknas av en hög grad av delaktighet och synpunkter 
”underifrån” samt att de inte ville detaljstyra uppdraget. Ambitionen var att varje skola skulle 
få forma uppdraget utifrån sina behov och att det fanns frihet att inom givna ramar skapa 
uppgifter åt förstelärarna. Uppdraget var således inte preciserat från början och de förstelärare 
som anställdes 2013 vittnar om att det successivt formats till ett tydligare uppdrag. Strategin 
att låta uppdragen växa fram underifrån uppskattas av förstelärarna för i samband med att 
uppdragen arbetades fram blev det uppenbart att skolorna kommit olika långt i sitt 
utvecklingsarbete och det hade kunnat vara problematiskt med en och samma lösning för 
samtliga skolor. 
 
Enligt förstelärarna var ansökningsförfarandet omfattande, krävande och tog mycket tid och 
kraft. Det var också till viss del en kort och komprimerad process. Viss kritik bland 
kollegorna har förekommit för att inte alla gick vidare till Aretemeritering men den 
avklingade ganska snabbt. Det råder dock stor enighet om att certifieringen via Arete och 
processen med meriteringen varit mycket utvecklande och positiv för förstelärarna. Den har 
inneburit att de har kunnat gå in med legitimitet och mandat i försteläraruppdraget samt gav 
ett ”kvitto” att man var en duktig lärare. Den externa granskningen och arbetet med att 
dokumentera sin pedagogiska skicklighet har även varit betydelsefull för att synliggöra den 
egna praktiken och erfarenheterna av att själv ha blivit bedömd och tvungen att redogöra för 
vetenskaplig grund i undervisningen har underlättat arbetet med kollegorna och 
undervisningen. 
 
 

 
 
 
 
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 
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själva ser på sina uppdrag; relationerna mellan rektorer, förstelärare och kollegor; utmaningar 
och möjligheter samt avtryck i verksamheten.  
 
Förväntningar och uppfattningar om förstelärarens roll och uppdrag 
I detta avsnitt redovisas hur rektorer och förvaltningsrepresentanter ser på förstelärare och 
deras arbete och uppdrag samt hur förstelärarna själva uppfattar sin roll: Vad är drivkraften att 
verka som förstelärare? Vilka förväntningar finns på förstelärarna, vad förväntar sig 
förstelärarna och vad upplever de att kollegor och rektorer förväntar sig av dem? Hur ser man 
på förutsättningarna för förstelärarna?  
 
Varför förstelärare? Den generella uppfattningen hos rektorer och förvaltning om de 
huvudsakliga motiven till att lärare vill verka som förstelärare är att de brinner för 
skolutveckling, vill ta ansvar och sprida goda exempel. De ser uppdraget som möjligheter att 
göra karriär och som en del av sin personliga utveckling. De allra flesta av dem som söker 
förstelärartjänst har i sin tidigare yrkesverksamhet varit drivande i skolutvecklingsfrågor och 
arbetat nära sina kollegor i denna typ av frågor. Att få en förstelärartjänst kan vara ett sätt att 
ges ett erkännande för det arbete man bedrivit under flera år. Ekonomiska incitament som 
höjd lön anges också vara en betydelsefull drivkraft.  
 
**Förstelärarna understryker lite olika motiv till att söka tjänsten. Vanliga skäl är att det alltid 
funnits ett intresse för utvecklingsarbete och att utmana sig själv, få ta del av forskning, 
utveckla ämnet och undervisningen, att det var dags för en ”nytändning” i karriären och att 
uppdraget var ett sätt att utifrån sin erfarenhet ta ett steg vidare. 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, men ses också som meriterande för att i framtiden eventuellt 
söka andra typer av tjänster. Andra motiv är att dela med sig av kunskaper och erfarenheter 
förvärvade genom yrkeserfarenhet och/eller universitetsstudier. Förstelärartjänsten ger 
legitimitet att verka bland kollegor med lite mer mandat. Löneökningen bidrog också till att 
söka – det upplevdes som att få betalt för det jobb man gjort under flera år: att få ”cred”.  
 
Förväntningar på uppdraget – förstelärarnas perspektiv Om vi börjar med hur 
förstelärarna uppfattar och förväntar sig sitt uppdrag så handlar det om ett antal olika 
aspekter. De pekar på en förhoppning om att få driva skolutveckling, utveckla kollegialt 
lärande och att få vara en förebild. Vidare förväntar de sig att få förbättra 
undervisningen och elevers resultat genom nya arbetssätt, systematiskt kvalitetsarbete, 
arbeta för undervisning på vetenskaplig grund och sprida erfarenheter. En del 
förstelärare anknyter tydligt till idén om det kollegiala lärandet och hur de i sin roll vill 
vara drivande personer som stöder sina kollegor och utbyter erfarenheter och tankar:  
 

Det har ju pratats jättemycket om det här, vad är det som faktiskt ger resultat i skolan? Och att vi 
då kanske ska vara de som driver det/…/ Vi står med öppna dörrar och att vi kan diskutera det här, 
jag kan komma in till dig eller du får vara hos mig så diskuterar vi, lägger upp lektionerna 
tillsammans utifrån det man kanske har läst om. Så utvärderar vi sen, analyserar, reflekterar, vad 
funkar, vad funkar inte? Hur kan vi tänka då?  

 
En del av förstelärarna understryker att de har förväntningar på sina uppdrag men att det 
överskuggas lite av att de inte vet vad som händer när deras förordnande löper ut. Det finns 
därmed en osäkerhet som grundar sig i huruvida de kommer att få fortsätta verka som 
förstelärare och kopplat till det förekommer frågor om vilket värde Arete-meriteringen har om 
det inte blir några nya uppdrag. 
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Förstelärarna uppfattar det som att rektorer och kollegor har höga förväntningar på deras 
uppdrag. I början var det mer otydligt och detta tror förstelärarna beror på att det var mycket 
som var osäkert rörande uppdragen. Eftersom förstelärarnas uppdrag formulerades lokalt och 
anpassat utifrån skolans behov kunde de sannolikt ha uppfattats som ”luddiga” från 
kollegornas perspektiv. Därför visste kollegorna helt enkelt inte vad de kunde förvänta sig. 
Kopplat till detta fanns även en viss osäkerhet hos oss rektor men med tiden har uppdragen 
satt sig och bilden har klarnat. Från förstelärarnas sida har det varit jätteviktigt att rektor 
tydligt kommunicerat vad uppdragen handlar om så att försteläraren inte lämnas ensam med 
att behöva förklara inför kollegiet. Med rektor finns generellt sett en god dialog där 
förväntningarna klargörs.  
 
Förväntningar på uppdraget ur förvaltningens och rektorernas perspektiv Vi har ovan sett 
hur förstelärarna beskriver sina förväntningar kring uppdraget och hur de upplever rektorers 
och kollegors förväntningar. Hur ser förväntningarna på förstelärarna ut från rektorers och 
förvaltningens synvinkel?  
 
Förvaltningen lyfter fram att den har höga förväntningar på att förstelärarna ska vara personer 
med ett förändringsinriktat förhållningssätt, som vågar visa framfötterna och bära och driva 
förändringsarbete och kollegialt lärande. De ska fungera som viktiga föredömen för andra 
lärare vad gäller undervisningen och deras utvecklingsinsatser ska inte begränsas till 
klassrummet utan de förväntas bidra till utveckling på skolan som helhet. Gällande elevers 
kunskapsresultat är förstelärarna en kapacitet som på sikt kan påverka elevers medvetenhet 
över sitt eget lärande. Ur ett lärarperspektiv ser nog förväntningarna väldigt olika ut på de 
olika enheterna eftersom de kommit olika långt, men merparten av lärarna ser nog att 
försteläraren fyller en viktig funktion. 
 
Det finns en återkommande aspekt hos rektorerna när det gäller deras förväntningar på 
förstelärarna och det är att de på olika sätt utifrån sina uppdrag ska vara goda förebilder: i att 
leda utvecklingsarbete, kollegialt lärande, samarbete, delta i analysarbete, vara bollplank och 
stöd för kollegor, undervisa, utveckla det digitala lärandet, ämnessamverkan, entreprenöriellt 
lärande, forskningsbevakning mm. Det blir särskilt uppenbart att förstelärarna är viktiga för 
att kunna arbeta utifrån den lokala arbetsplanen på skolan. Förstelärarna ska leda olika sätt att 
undervisa och utveckla kollegornas didaktiska kompetens genom att vara ”modeller” och 
sprida sina kunskaper. Genom auskultation och att kollegor besöker varandra framträder 
exempel på duktiga ledare i klassrummet. Att kunna bidra som ”kritisk vän” och också själv 
kunna bli kritiskt granskad är viktigt. Andra exempel som lyfts fram är att de förväntas driva 
kompetensutvecklingsarbetet på skolan. Utöver den tydliga kollegiala dimensionen hos 
rektorernas förväntningar finns alltså en ledarskapsdimension där försteläraren ska träda in 
och aktivt ta sig an uppgifter i kollegiet. En sådan uppgift kan vara att ta tillvara forskningen 
och se till att den kommer ut i undervisningen.  
 
En intressant dimension är de förväntningar som rektorerna upplever att de andra lärarna har 
på förstelärarna. Flera rektorer framhåller att det kan röra sig om olika förväntningar. En del 
lärare utgår från att försteläraren ska ta sig an nya uppgifter som kanske i själva verket inte 
åligger försteläraren. Eftersom förstelärare tjänar mer förutsätts att de gör skäl för lönen 
samtidigt som de inte ska tro sig vara förmer än andra, alltså lite ”jantelag”. De mest 
förekommande är emellertid att de ska fungera som kritisk vän, vara på tårna i t.ex. 
forskningsfrågor och vara behjälpliga i undervisningsfrågor.  
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Förutsättningar för uppdraget Förstelärare anställs på ett treårigt tidsbegränsat förordnande. 
Enligt rektorerna var förvaltningen från början tydlig med att det utöver statsbidraget inte 
skulle skjutas till några ytterligare ekonomiska resurser för förstelärarna, t.ex. för avsatt tid för 
uppdraget. Det är upp till varje rektorsområde hur man hanterar försteläraruppdraget och vilka 
ramar man anger, men särskilda resurser riktas inte mot tidsnedsättning. Rektorer och 
förstelärare har tillsammans försökt klargöra förväntningar och vid särskilda uppdrag förs en 
dialog. Andra förutsättningar handlar om en lärprocessledarutbildning som de flesta sedan 
tidigare har fått. I övrigt är det rektor som äger frågan om kompetensutveckling – den är 
individbaserad. En del rektorer pekar på att det finns en återkommande diskussion om brist på 
tid bland förstelärarna. Att själva uppdraget är tidsbegränsat är också något som skapar oro 
hos såväl rektorer som förstelärare.  
 
Som tidigare framkommit formas förstelärarnas uppdrag utifrån den lokala skolans behov. 
Därmed finns det en variation i hur uppdragen ser ut och förutsättningar för dessa. Bland 
förstelärarna framträder emellertid ett antal gemensamma exempel på sådant som de anser 
vara viktiga förutsättningar. För det första tycker förstelärarna generellt sett att de har fria 
händer och en god dialog med rektor avseende utformningen av uppdraget. Till viss del 
känner de ett behov av ett tydligare inringat uppdrag och tydligare styrning från rektor. 
Ledningens förtroende och den kontinuerliga dialogen med rektor är en grundläggande 
förutsättning. Initialt kunde flera förstelärare uppleva uppdraget som arbetsamt och 
omfattande men med tiden blev det enklare att hitta en balans i uppdraget. Särskilt tufft har 
det varit med de parallella processer, t ex Mattelyftet, som pågått. Genom att ha en dialog med 
rektor om omfördelning av uppgifter i tjänsten har arbetsbelastningen kunnat balanseras 
något.  
 
För det andra är tid en viktig förutsättning och eftersom det saknas utrymme för uppdraget 
kan vissa uppgifter ibland bli lidande, inte minst uppföljning av avslutade projekt. Många av 
förstelärarna framhåller att deras rektorer försöker avlasta dem så gott det går när det är 
mycket som pågår. De hinner dock inte med så mycket som de skulle önska på grund av att 
tiden saknas.  
 
Förtroendet från kollegiet är – för det tredje – en betydelsefull förutsättning för att kunna 
utföra uppdraget. Här vittnar förstelärarna om att det ser olika ut på deras skolor men att de 
överlag upplever ett gott och högt förtroende. De är måna om att se till så att det inte blir för 
många projekt som löper samtidigt på skolan för det innebär mycket arbetsuppgifter för 
kollegorna. De förstelärare som har gått lärprocessledarutbildningen framhåller att denna 
utgör en betydelsefull förutsättning för uppdraget eftersom den gav flera insikter om den egna 
undervisningen samt olika arbetssätt. 
 
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. 
 
Ur ett förvaltningsperspektiv är det svårt att konkret uttala sig om hur förstelärarna har tagits 
emot i organisationen eftersom man inte befinner sig i direkt anslutning till verksamheten på 
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skolorna. Visst har förvaltningen hört talas om ”jante” i andra kommuner och att det 
förmodligen förekommit varierade reaktioner i den egna kommunen, men som framkommit 
tidigare har huvudfokus varit att karriärlärarreformen är ett sätt att fortsätta arbetet med att 
stärka strukturen runt rektors pedagogiska ledarskap. Reformen kom in i ett bra läge där en 
annan viktig process redan pågick. När det gäller relationen till rektor uppfattar förvaltningens 
företrädare att förstelärarna betytt oerhört mycket, inte minst för de rektorer som under lång 
tid varit tveksamma inför satsningen med lärprocessledare. Det visade sig att just dessa var 
särskilt angelägna om att få förstelärare och detta har sedan lett till att de efterfrågat 
utbildningen som lärprocessledare för sina lärare. På detta sätt bidrog reformen till att inte 
bara förstärka delar av verksamheten där ett betydande utvecklingsarbete redan pågick utan 
också att få med de rektorer som varit något tveksamma. 
 
Rektorernas syn på hur förstelärarna i de allra flesta fall har de tagits emot bra och detta beror 
ofta på att de som blir förstelärare sedan tidigare åtnjutit en hög status och högt förtroende i 
lärarkollegiet. Det är tveklöst så att mottagandet beror på vilket erkännande och mandat 
förstelärarna har. Där ser rektorerna att de har en mycket viktig roll för att lyfta förstelärarnas 
mandat i olika sammanhang inför personalgruppen. Det är skolledningen som måste stå för 
tydligheten. Reaktionerna från kollegor i samband med utnämning har varit blandade enligt 
rektorerna. Det kan vara allt från att kollegorna applåderar och uttryckligen gratulerar till att 
beskedet tas emot utan påvisbart engagemang.  
 
Det är emellertid sällan som rektorerna stött på direkt negativa bemötanden från kollegor. 
Lönen är sannolikt en viktig orsak till missnöje, men det är inte ett stort problem. De som inte 
sökt tjänsterna kan också vara mer kritiska. I detta avseende har rektorerna vinnlagt sig om att 
presentera förstelärarna och deras uppdrag på skolan på arbetsplatsträffar. Rektorerna 
framhåller att en del förstelärare tyckte att det var lite jobbigt under den första tiden som 
förstelärare på grund av hur kollegorna skulle reagera.  
 
När det gäller rollfördelningen på skolan upplever rektorerna att det känns oerhört bra med 
förstelärarna. I en diskussion mellan tre rektorer under en av intervjuerna framkommer 
huvudpunkterna i hur rektorerna uppfattar sin relation till försteläraren, deras relation till 
kollegor och den centrala delen i förstelärarens uppdrag:  
 

A: - De här personerna delar ju ett systemperspektiv, som är närmre rektors perspektiv så att säga. 
De blir en kraft att använda.  
B: - Men jag skulle bli förvånad ifall nån av de förstelärare som jag har säger att de själva upplever 
att de är närmre mig än vad deras kollegor är. Så tror jag inte att det är. För att vid sidan av 
förstelärare så är det ju arbetslagsledare, de har ju också ett nära samarbete. Och sen finns det 
någon annan befattning, sen finns det någon annan befattning så att jag tror inte att de inte på något 
sätt, hierarkiskt sett, skulle uppleva sig på en högre nivå. 
C: - Jag håller med B där. Förstelärarna ska ju verka i arbetslaget, de ska ju vara duktiga lärare där 
de är och påverka sina kollegor till att bli lika duktiga som de är. 

 
Rektorerna upplever att förutsättningarna för ett ”distribuerat ledarskap” ökar och genom att 
förstelärarna avlastar rektorerna får de mer tid för att utöva sitt pedagogiska ledarskap. 
Förstelärarna fungerar som bra bollplank och som en hjälp att introducera nya projekt. I 
försteläraren ser rektorerna ett mycket viktigt stöd för skolutvecklingsarbetet i arbetslagen, för 
sitt eget arbete att leda verksamheten och för kollegorna på skolan. Fokus ska dock ligga på 
kvaliteten på undervisningen. De blir en ”kraft” och där har rektor en central roll att 
organisera processer med hjälp av försteläraren. 
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En annan dimension som rektorerna pekar på att det handlar om en dialog mellan skolledning 
och förstelärare. Rektor pekar ut riktningen och förstelärarna sköter det operativa arbetet. Det 
finns dock behov av att tydliggöra det pedagogiska ledarskapet och här kan förstelärarna få 
större utrymme att leda kompetensutveckling på skolan samt föra fram de tankar som finns i 
utvecklingsgruppen. Försteläraren blir den som står för tydliggörandet av och långsiktigheten 
i de processer som pågår. Genom att förankra idéer hos förstelärarna får rektorerna hjälp att 
driva arbetet ute i verksamheten. De delar de andra medarbetarnas vardag och har en annan 
grad av påverkan än vad rektor kan utöva. Här tror en del rektorer att det finns 
utvecklingspotential att kunna använda förstelärarna mer ”offensivt”. Det gäller dock att se 
upp så att förstelärarna inte blir biträdande rektorer.  
 
Hur beskriver då förstelärarna att de har tagits emot i organisationen? Den övergripande 
uppfattningen är att de bemötts positivt, men det förekommer också exempel på att de hamnat 
i jobbiga situationer mer indirekt. De vet att det ”gnisslats lite” på skolorna och att det finns 
enstaka exempel på att förstelärare drabbats. Det finns de kollegor som gratulerar och det 
finns de som är tysta. Generellt sett handlar det inte om personliga påhopp utan det kan 
komma gliringar och kommentarer om karriärlärarreformen i allmänhet. Själva titeln 
”förstelärare” är lite speciell eftersom det är något nytt för läraryrket och kollegor har 
exempelvis frågat sig om de ska kallas för ”andrelärare” nu när det finns förstelärare. Det 
kunde även märkas en inställning hos kollegor att försteläraren ska ta hand om alla nya 
uppgifter som kommer eftersom de har mer i lön och tid avsatt för att arbeta med sitt uppdrag. 
De förutsätts också kunna svara på frågor i olika sammanhang. Lönen är ytterligare en 
bidragande faktor för hur förstelärarna upplever att de har tagits emot – det handlar om ett 
ganska betydande lönepåslag som kan vara lite provocerande. Kopplingen mellan löneökning 
och uppdrag är inte alltid tydligt, inte minst eftersom det också tar tid innan det går att se 
några direkta resultat av förstelärarens uppdrag och att värden i läraruppdraget i sig kan vara 
svåra att artikulera. En förstelärare förklarar detta på följande sätt: 
 

Vi är ju trots allt en yrkesgrupp som sätter ord på kvalitet hela tiden. Vi jobbar med bedömning, vi 
förväntas alltid liksom tala om för våra elever varför de har fått ett visst betyg eller inte. Och 
samtidigt sitter vi som yrkesgrupp och inte vet varför vi har den lön vi har, för det kan ingen tala 
om för oss. Det är svårt att ringa in läraruppdraget uppenbarligen så man aktar sig för att göra det. 

 
Förstelärarna betonar att kommentarer främst har förekommit i ett initialskede. Något som 
inneburit en press är att det fanns en osäkerhet kring arbetsuppgifter, att de hade känt 
tveksamhet inför att söka tjänsten och att de efter tillsättning inte var helt bekväma i sin nya 
roll. En annan faktor som haft – och fortfarande har – stor betydelse är i vilken utsträckning 
rektor tydligt gått ut och presenterat vad uppdragen handlar om. Flera förstelärare pekar på 
vikten av att rektorn tydliggör uppdraget och förankrar det gentemot kollegorna.  
 
Som förstelärarna beskriver sin situation så har styrningen från rektor blivit bättre. En annan 
aspekt som förstelärarna lyfter fram och som anses ha underlättat är att det har blivit mer 
uppenbart för kollegorna att det kan se olika ut på de olika skolorna eftersom tanken är att 
reformen ska implementeras på ett sådant sätt att uppdragen växer fram ”underifrån”. 
Framförallt understryker förstelärarna att reformen nu ”satt sig” och de har kunnat gå in med 
ett tydligt mandat. Inte minst har det varit betydelsefullt att rektorerna har landat i vad 
reformen innebär. Mycket av den otydlighet som kunde förekomma i början bottnade 
sannolikt i att de inte var helt säkra på vad reformen innebar och vad som skulle göras. Med 
en större samsyn rörande förstelärarnas uppdrag och variationen mellan rektorsområdena 
bland rektorerna har det blivit tydligare för all personal på skolorna.   
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När det gäller relationen och rollfördelningen i förhållande till rektor så är den tydlig enligt 
förstelärarna. De känner sig som ett viktigt stöd till sina rektorer, har en god dialog och ett bra 
samarbete. Generellt sett kan förstelärarna påverka beslut och planering rörande 
skolutveckling. Ifråga om pedagogiskt ledarskap och skolutvecklingsfrågor ser förstelärarna 
att de fungerar som en resurs för rektorerna som får enklare att delegera vissa uppgifter. 
Framför allt framhåller de att deras roll i arbetslaget tydliggjorts och att de på ett mer 
framträdande sätt blir en länk mellan skolledningen och arbetslaget. På detta sätt ser de att de 
fyller en viktig funktion för kollegorna. Det kan också handla om att de samlar in underlag 
och genomför analyser av elevresultat, leder möten och pedagogiska samtal på skolan. En 
annan aspekt av förstelärarskapet är att kollegor kan uppleva det som enklare att lyfta sina 
problem eller svårigheter med försteläraren snarare än rektorn. Här ser förstelärarna att deras 
roll i relation till kollegorna kan ha betydelse för att våga pröva nya metoder och arbetssätt 
eftersom det finns ett kollegialt stöd. 
 
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.  
 
Den främsta utmaningen som förvaltningen ser avseende förstelärarna handlar om att nu 
kunna göra en ordentlig uppföljning och analys av de två år som gått sedan reformen infördes. 
För förstelärarna gäller att se vilka resultat som uppnåtts och hur man går vidare med 
processen. Organisationen skulle behöva ett regeringsbeslut som ger klarhet i huruvida staten 
fortsatt kommer att understödja reformen och vilka förutsättningar det kommer finnas för 
huvudmännen att gå vidare.  
 
Rektorerna identifierar ett antal utmaningar samt faktorer för förstelärarna att lyckas med sina 
uppdrag. För det första är legitimiteten bland kollegorna en utmaning. Förstelärarna måste 
vinna förtroende hos sina kollegor på skolan. Det räcker inte med att få ett mandat utan det 
måste hela tiden ”erövras”. Rektorerna ser att de själva har en stor betydelse genom att stötta 
dem, ge dem utrymme på olika arbetsslagsträffar eller konferenser, visa intresse och 
engagemang och ge uppmuntran. Stöttning kan också ske genom dialog med de andra 
förstelärarna på skolan. En viktig faktor är att det måste finnas utrymme och struktur för 
regelbundna träffar mellan förstelärare och rektorer.  
 
För det andra möter förstelärarna en del motstånd och det kan vara tufft att implementera nya 
tankar och metoder. Att bedriva kollegialt lärande och få med sig kollegorna är inte någon 
enkel process. Här blir förstelärarna på skolan viktiga resurser för varandra för att finna stöd 
och göra en gemensam planering. Förstelärarna behöver hjälp med att hitta olika strategier. En 
annan aspekt som framhålls i detta sammanhang är rektor måste skapa förutsättningar för 
förstelärarna att delta i processerna och detta uppnås genom att skapa en god struktur på 
skolans utvecklingsorganisation. Framför allt behöver forum skapas och förstelärarna behöver 
ges möjlighet till gemensamma friutrymmen för att kunna samverka med varandra.  
 
En stor utmaning för förstelärarna enligt rektorerna är – för det tredje – att hitta balansen i 
sina uppdrag, att ha rimliga förväntningar och en ambitionsnivå som inte innebär att de på sikt 
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bränner ut sig. Det handlar om ambitiösa pedagoger och de behöver kunna prioritera. En 
annan dimension är att hålla i och orka – att hela tiden vilja utvecklas. Om det varit möjligt att 
skjuta till resurser hade rektor kunnat renodla uppdraget ännu mer, men det är som sagt en 
kostnadsfråga. Samtidigt framhåller en del rektorer att de tycker att Ängelholm har valt rätt 
väg med att ha förstelärarna på skolan jämfört med andra kommuner där de hört att lärare som 
utnämnts till förstelärare förvisso fått nedsättning men en radikalt förändrad arbetssituation 
genom centrala uppdrag. Det gäller att vara på sin vakt så att förstelärarna inte går in och får 
hantera frågor som faller på skolledaren. 
 
Avslutningsvis kan rektorerna se en del utmaningar med reformen vad gäller dem själva. En 
del av utmaningen ligger i reformen i sig: Vad ska ske när förstelärarnas förordnande löper 
ut? Hur ska rektorerna som chefer hantera fall där en förstelärare kanske inte får förlängt 
förordnande? Hur kan man upphöra att vara särskilt yrkesskicklig? I detta sammanhang 
framhåller rektorerna att flera förstelärare uttrycker en oro för hur det kommer att se ut i 
framtiden och frågar sig vad kommunen kommer göra när uppdragen löpt ut. I en av 
intervjuerna diskuterar rektorerna svårigheterna med de tidsbegränsade uppdragen och vad 
förvaltningen tänker om dem i relation till hur organisationen är tänkt att se ut i framtiden. 
Följande citat från en rektor ger en god bild av hur en del rektorer resonerar när det gäller de 
skolbaserade uppdragen och eventuella inlåsningseffekter med detta:  
 

Och de [förstelärarna, DA] frågar ju också över om de ska vara kvar på vår skola eller om man ska 
se över i kommunen? Hur tänker vi i kommunen, vi skolor som har olika antal förstelärare eller 
om man har olika behov? Säg en skola som har lägre uppnåendemål i matematik och så tittar man 
på antalet förstelärare. Det kanske är så att man ska flytta dit för att höja kvaliteten på det 
rektorsområdet. För någonstans tittar vi väl på en helhet? Hur ska vi få bättre kvalitet i hela vår 
kommun? Hur ska vi kunna hjälpas åt genom rektorsområdena? 

 
I nämnda fall för rektorn fram frågan om hur det kan skapas spridningseffekter av 
förstelärarnas arbete och hur en annorlunda strukturerad organisation med placering av 
specifik förstelärarkompetens på andra skolor skulle kunna innebära för de aktuella behov 
som finns. I detta avseende pekas det på någon form av flexibilitet i organisationen för att 
uppnå såväl spridning som ökad likvärdighet för elevernas undervisning. 
 
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. En utmaning handlar om tidsaspekten där det 
ser olika ut mellan förstelärarna. De har alla gemensamt att det inte finns någon avsatt tid i 
tjänsten eller att del av tjänst pekats ut för att arbeta med uppdraget. Detta betyder att det 
ibland kan vara svårt att sätta gränser för att hinna med undervisning, möten och för- och 
efterarbete. För att avlasta förstelärarna har rektorerna olika lösningar. I en del fall sätts 
vikarier in för att försteläraren ska kunna leda en grupp eller arbeta med något som rör 
uppdraget.  
 
En del förstelärare pekar särskilt på att det varit lite svårt att hitta en balans på grund av att 
uppdragen varit något otydligt formulerade. Det tar tid att få fungerande former för planering, 
genomförande, dokumentation och uppföljning, att lägga arbetet på en rimlig nivå men 
framför allt att hitta fokus och vad som är hållbart på lång sikt. Det gäller också att hålla liv i 
de processer som pågår så att det blir kontinuitet i arbetet. En annan tidsaspekt är mer kopplad 
till att uppdraget är tidsbegränsat och vad som kommer att ske när de tre åren har gått. 
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Förstelärarna frågar sig i detta avseende hur uppdraget kommer utvärderas och hur arbetet de 
lagt ned kommer att förvaltas.  
 
En annan utmaning handlar enligt förstelärarna om att få med sig de andra kollegorna på olika 
projekt och i utvecklingsarbetet. Även här har otydligt formulerade uppdrag inneburit en del 
svårigheter, men dessa har successivt undanröjts i takt med att både rektorer och kollegor fått 
en klarare bild av uppdragen. Inte desto mindre upplever förstelärarna inställningen och 
attityden hos en del av kollegorna som en stor utmaning. Lönen är ytterligare en problematisk 
faktor för förstelärarna som ser 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 ibland 
jobbigt att förhålla sig till. I detta avseende har rektor en mycket viktig roll för att synliggöra 
förstelärarnas arbete på skolan 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. Ledningens stöd och 
mandatet från rektor är alltså centralt. Framför allt är förstelärarna medvetna om att deras 
bemötande och agerande har stor betydelse för hur de lyckas med sina uppdrag. Följande citat 
från ett samtal mellan två förstelärarna är illustrerande för detta:  
  

- Man får vara försiktig alltså, man måste ju ha en medlande roll. Man får ju liksom inte sticka ut 
hakan och vara en besserwisser, det får man akta sig för/…/ Man får hålla en lite låg profil och 
vara väldigt stödjande och lyssnande på kollegorna/…/ 
 
- Jag tänker att det faktiskt är en jätteviktig del i den här rollen, att faktiskt kunna backa från sig 
själv där och försöka sätta sig in i kollegors situation och vara den där stöttande och hjälpande 
kollegan som kanske förväntas kunna lite mer men inte alltid… 

 
Den kollegiala dimensionen ses således som en mycket viktig aspekt för förstelärarna. Som 
framgått tidigare uttrycker en del förstelärare ett behov av erfarenhetsutbyte över 
skolgränserna, dvs. att det borde finnas forum och arenor för att möta andra förstelärare och 
att sprida idéer mellan skolorna i kommunen. Det kan ge viktig input och andra infallsvinklar 
på försteläraruppdraget att träffa andra förstelärare. Ibland kan det vara tungt att driva arbetet i 
kollegiet och då vore det välkommet med någon form av stöd. I intervjuerna ges ett exempel 
på en grupp med lärprocessledare där kontinuerliga möten hålls och anses vara viktiga för 
idéutbyte och stöd mm. Sådana forum skulle exempelvis kunna öppna för diskussioner och 
samtal över stadiegränser och skolformer. Nätverken som geografiska enheter är en möjlighet 
till organisatorisk struktur (motsvarande finns för rektorerna). En intressant aspekt i detta 
sammanhang är att även rektorerna lyfter synpunkten att det kan finnas förtjänster med en mer 
”rörlig” form av organisation för försteläraren, t.ex. när det handlar om att styra extra resurser 
till skolor med särskilda behov.  
 
En avslutande aspekt där förstelärarna ser ett uppenbart behov handlar om 
kompetensutveckling och möjligheter till närmare koppling och samarbete med universitet 
och högskolor. Flera förstelärare pekar på att lärprocessledarutbildningen varit värdefull för 
att kunna bedriva aktionsforskning och att studera den egna verksamheten. Andra förstelärare 
går en handledarutbildning för att kunna ta emot lärarstudenter på verksamhetsförlagd 
utbildning. Behoven av kompetensutveckling ser olika ut men sammantaget framhålls alltså 
att möjligheten till t.ex. ämnesdidaktiska fördjupningskurser och handledarutbildning i olika 
former är viktiga. 
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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). 
 
Förvaltningen tycker att förstelärarna varit mycket viktiga för att förbättra och förstärka 
undervisningen, men det är samtidigt en process som var påbörjad före introduktionen av 
förstelärare. Den omfattande utbildningen av och arbetet med lärprocessledare har i själva 
verket varit mer betydelsefull anser förvaltningen, men karriärlärarreformen kom vid en 
lämplig tidpunkt. Det går inte att hävda att införandet inneburit några nya innehålls- eller 
utvecklingsområden, men däremot understryks att förstelärarna bidragit till ytterligare en 
bärande struktur och kapacitet i utvecklingsarbetet.  
 
Rektorerna anser att det sker mycket positiv utveckling ute på skolorna men precis som 
förvaltningen framhåller de att det inte enbart kan knytas till karriärlärarreformen. Flera av de 
utvecklingsprocesser som pågår eller arbetssätt som införts går inte att koppla till införandet 
av förstelärare – det fanns sedan innan. Det är också i stort sett samma personer som drivit 
utveckling tidigare som har fortsatt att göra det som förstelärare. Däremot framhåller 
rektorerna att införandet av förstelärare inneburit en mängd nya möjligheter för dem att utföra 
sina uppdrag. Det är enklare att få med kollegiet eftersom fler drar åt samma håll. I viss mån 
upplever några rektorer att en del lärare förändrat sin undervisning och det samarbete som 
utvecklas mellan lärare hade varit svårare att få till stånd utan försteläraren som resurs. 
 
Förstelärarna anser att det är svårt att tala om några konkreta resultat av själva 
försteläraruppdraget ännu, men de pekar på att de kan se tecken i organisationen på att det 
pågår förändringar. Till viss del börjar arbetet med kollegor ute i klassrummen att ge resultat i 
form av en ökad medvetenhet. En annan upplevelse är att förstelärarskapet ger en legitimitet 
att leda kollegorna och att det på sätt och vis blivit enklare att motivera kollegor att delta i 
olika typer av projekt. En förstelärare uttrycker det på följande sätt:    
	  

Det har varit svårt att få med, man vill ju ha med från alla stadier och olika ämnen. Vissa har ju 
gått med medan andra varit mer svårlockade. Men när jag nu har fått det här försteläraruppdraget, 
kanske på grund av mitt jobb med detta [ett specifikt utvecklingsuppdrag, DA], så har jag ju märkt 
att, ja nu kanske fler kan hänga på och tycka att detta kan leda till någonting.  

 
Som tidigare framkommit har förstelärarna svårt att peka på specifika områden där 
karriärlärarreformen inneburit förändringar i t.ex. arbetssätt. En aspekt som lyfts fram är att 
lärprocessledarna tillsammans med förstelärarna inneburit att fler pedagogiska diskussioner 
uppstår i arbetslagen samt att dessa diskussioner ändrat karaktär och fått högre kvalitet och 
mer relevant innehåll. Därmed framträder återigen den betydelse som arbetet med att utbilda 
och införa lärprocessledare haft som ett sätt att skapa förutsättningar för implementeringen av 
reformen.   
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Vägar framåt – Erfarenheter, intryck och insikter  
 
I denna avslutande del kommer jag i korthet lyfta fram och diskutera generella slutsatser och 
erfarenheter av karriärlärarreformens införande ur ett strukturellt-organisatoriskt respektive 
innehålls- och verksamhetsmässigt perspektiv. Som kommer att framgå överlappar en del 
aspekter varandra. I samband med att jag diskuterar centrala iakttagelser och slutsatser 
återkopplar jag till och utgår från modellen med ”nested learning systems” (Resnick 2010) 
som presenterades inledningsvis i denna rapport. Nedan har jag har placerat in förstelärarna i 
Ängelholm kommuns skolorganisation: 

 

 
 
 

1. Decentraliserad organisation för förstelärarna med skolorna som bas: 
Implementeringen av karriärlärarreformen har haft störst strukturell och organisatorisk 
påverkan på den lokala skolnivån eftersom samtliga förstelärare är skolbaserade. Hela 
implementeringsprocessen genomsyras av tanken på att införandet av förstelärare i 
organisationen ska ske ”underifrån”. Förvaltningen har haft en aktiv och ledande roll i 
skapandet och genomförandet av rekryteringsprocessen. Det har främst rört 
strukturella och processuella förutsättningar, inte att i första hand styra innehåll och 
utformning av förstelärarnas arbetsbeskrivningar. Det förekommer dock ingen direkt 
operativ styrning från förvaltningen utan förstelärarna arbetar direkt under rektor. Det 
är skolans egna behov som styr och rektor avgör uppdraget tillsammans med 
försteläraren. Organisationen för förstelärarna är i detta avseende decentraliserad. 
Försteläraren är ofta kopplad till en skolutvecklingsgrupp på skolan och är verksam på 
arbetslagsnivå med frågor rörande utveckling av undervisningen eller ett ämne. Detta 
innebär att förstelärare arbetar i gränssnittet mellan lärarkollegiet och skolledningen. 
  
Det är uppenbart att införandet av karriärlärarreformen på flera sätt underlättats genom 
att Ängelholms kommun under flera år arbetat med att integrera funktionen 
lärprocessledare ute på skolorna. I detta avseende förekom tankar om ett processtöd 
till rektor samt kompetensmässiga förutsättningar genom utbildningen av 
lärprocessledare redan före det blev möjligt att anställa förstelärare. Kort sagt blev 

Förvaltningsnivå	  

Skol-‐/enhetsnivå	  

Lärar-‐/
undervisningsnivå	  

• Styrnings-‐	  och	  
ledningsprocesser	  
• Förvaltningschef;	  
Ledningsgrupp	  

• Skolledning;	  Rektorer;	  
Förstelärare	  

• Skolutvecklingsgrupp	  
• AdministraCvt	  stöd	  

• Arbetslag;	  Ämneslag;	  
Lärare;	  Specialpedagoger	  

• Förstelärare	  
• Klassrummet	  
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förstelärare en passande resurs att införa i det redan pågående arbetet med att stärka 
strukturerna för rektors pedagogiska ledarskap och skolornas lokala utvecklings- och 
arbetsorganisationer. Implementeringen av reformen har följt motsvarande process där 
de lokala behoven och ”underifrånperspektivet” utgör utgångspunkt. Förstelärarna 
representerar ett nytt sub-system i den kommunala skolorganisationen och som 
framgår av ovanstående modell återfinns de på i huvudsak lärar-/undervisningsnivån. 
Det bör noteras att förstelärarna som sub-system har koppling även till skolnivå 
genom att de kan ingå i skolutvecklingsgruppen.  
 
Det försiggår fortfarande en process med att successivt arbeta in förstelärarnas roll i 
den lokala skolorganisationen. Rektorerna har olika strategier och lösningar för detta 
där det finns en ambition att inte skapa organisatoriska strukturer som innebär att det 
uppstår parallella spår i utvecklingsorganisationen på skolan. En rekommendation är 
att fortsätta de diskussioner mellan rektorer som förs på strategidagar och att fortsatt 
behålla fokus på förstelärarnas roll samt utbyta erfarenheter av organisatoriska 
lösningar på skolorna.  
 
En annan rekommendation som relaterar till den föregående handlar om att hitta 
lösningar för att ta tillvara och kommunicera förstelärarnas erfarenheter och 
utvecklingsarbete i organisationen. Det framgår i studien att det finns ett behov av 
gemensamma forum av mer övergripande karaktär för förstelärare i organisationen. 
Ett exempel är att förstelärare efterlyser en mötesplats inom ramen för nätverken på 
motsvarande sätt som rektorerna träffas (se mer om detta nedan).  
 
Också bland rektorer lyfts frågan om möjligheterna till förstelärare som arbetar 
skolövergripande och gör insatser på olika skolor, samtidigt som det förs fram att en 
sådan central resurs inte går in för att hantera skolledningsfrågor. En möjlighet är att i 
det fortsatta arbetet med att införa en central forsknings- och utvecklingsorganisation 
samt för att skapa en gemensam organisation med de olika aktörerna (rektorer, 
förstelärare, lärprocessledare) diskutera eventuella behov av förstelärare som arbetar 
på övergripande nivå i organisationen.  
 

2. Viktigt med en transparent, krävande och väl genomarbetad 
rekryteringsprocess:  
Det förefaller vara en framgångsfaktor i implementeringen av karriärlärarreformen 
hur rekryteringsprocessen genomförts, hur den kommunicerats samt hur transparent 
den varit. Samtliga grupper som intervjuats pekar på att rekryteringsprocessen varit 
betydelsefull. Ansökningsprocessen med dokumentation, urvalsprocessen i flera steg, 
meriteringsprogrammet och certifieringen, den opartiska granskningen mm inneburit 
en prövning som gett legitimitet bland kollegorna. Förvaltningen och rektorerna 
understryker att meriteringsprogrammet varit mycket viktigt för en kvalitetssäkring av 
urvalet av särskilt yrkesskickliga lärare.  
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En annan viktig faktor i rekryteringsprocessen är att rektorerna under processens gång 
har upplevt sig vara delaktiga i såväl urvalet och formuleringen av förstelärares 
uppdrag. Stor vikt lades vid att via gemensamma träffar ange ramarna för 
förstelärarnas uppdrag och den slutliga utformningen skedde via en analys av hur 
rektorer och sökande till försteläraruppdraget beskrev olika möjliga arbetsområden för 
förstelärarna. Vidare har rektorerna upplevt delaktighet via exempelvis observationer 
av sökandes undervisning vilket också varit lärorikt för dem i egenskap av att vara 
pedagogiska ledare. En lärdom som kan dras av denna process är att rektorers 
möjlighet att få samtala om uppdraget är en viktig erfarenhet att ta fasta på för det 
indikerar att det finns en stor potential att utveckla former för rektorers lärande. 
 
Förstelärarna anser att rekryteringsförfarandet med Arete meritering varit krävande 
och att det varit ett viktigt stöd när de gått in i sina uppdrag. Utöver att meriteringen 
upplevs ha gett legitimitet och mandat så har den också varit lärorik, utvecklande och 
positiv för förstelärarna. Att få dokumentera sin pedagogiska skicklighet har varit 
betydelsefullt för att synliggöra den egna praktiken och erfarenheterna av att själv ha 
blivit bedömd har varit en hjälp i arbetet med kollegorna och undervisningen. På 
detta sätt har meriteringen inneburit ett värdefullt lärande. 

 
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. Detta har förvaltningen tagit fasta 
på genom att relatera karriärlärarreformen till det pågående arbetet med och 
utbildningen av lärprocessledare samt att skapa strukturer för rektors pedagogiska 
ledarskap.  
 
Som tidigare nämnts ligger ett tydligt fokus på den lokala skolans behov. Detta 
innebär samtidigt att implementeringsprocessen går olika fort mellan skolor och 
enheter i kommunen. Inom ramen för denna rapport har just denna aspekt inte varit 
möjlig att följa upp mer i detalj men det kan ändå påtalas att ökat erfarenhetsutbyte 
mellan förstelärare på skolorna – jämte de diskussioner som rektorerna för i sina 
nätverk – kan vara ett sätt att stödja processerna vid de olika skolorna. 
 
I undersökningen framgår att de förstelärare som anställdes 2013 upplevde sina 
uppdrag som något otydligt formulerade, vilket skapade en osäkerhet hos dem, 
kollegorna och även rektorerna. Med tiden har uppdragen mejslats fram tydligare och 
det finns numera en förståelse i organisationen för att uppdragen ser olika ut p g a att 
det är skolans lokala behov som styr. Enligt förstelärarna finns förståelse hos 
rektorerna om det uppstår behov av extra tid, men bättre förutsättningar borde skapas 
för att kunna arbeta med uppdraget mer fokuserat. En rekommendation är att 
förvaltningen och rektorer bör diskutera frågan om tid, kontinuitet och 
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tjänsteplanering samt lärares förutsättningar för att kunna delta i det 
utvecklingsarbete förstelärarna bedriver.  
 
Avslutningsvis finns en osäkerhet hos rektorer och förstelärare när det gäller att 
uppdragen är tidsbegränsade. Detta skapar frågor om vad som kommer att ske när 
förordnandena löper ut.  
 

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 inte avstannar. I det senare avseendet fyller förstelärarna en 
viktig roll som stöd för rektor att bedriva mål- och visionsarbete på skolan men också 
analys och uppföljning.  
 
Förstelärarna är drivkrafter för undervisnings- och ämnesutveckling, bedömning, 
analys och uppföljning, spridande av goda exempel och stöd till kollegor. De 
kommunicerar ofta sådant som förs upp på utvecklingsgruppens möten till kollegorna. 
Genom att arbeta i direkt anslutning till undervisningen kan förstelärarna hjälpa rektor 
att bli mer närvarande i verksamheten och där blir också skolutvecklingsgruppen en 
betydelsefull arena för att återkoppla synpunkter och tankar som kommer från 
kollegorna.  
  
Förstelärare är en sammanbindande länk mellan rektorer och kollegium som sub-
system. En tydlig funktion är att försteläraren träder in som processtöd. Som tidigare 
framkommit finns det ett värde i att sprida och ta tillvara de erfarenheter som 
förstelärarna gjort – inte minst bland rektorer – för att det ska kunna ligga till grund 
vid planering av det framtida arbetet.  
 

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

6. Nätverk och arenor för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling – möjligheter 
att inbegripa alla nivåer i skolutvecklingsarbetet:  
 
Förvaltningen har skapat förutsättningar för lärare att träffas i nätverksform genom att 
frilägga en eftermiddag varannan vecka samt uppmuntra till bildandet av nätverk 
mellan lärare inom olika intresseområden. Detta är en väl fungerande form för att 
sprida erfarenheter mellan lärare och över skolgränserna i kommunen anser 
förstelärarna.  
 
Undersökningen har samtidigt visat att förstelärare ser stora vinster med gemensamma 
forum för att kommunicera skolutvecklingsarbetet i skolorganisationen. En viktig 
erfarenhet av undersökningen är att den fortsatta implementeringen av 
karriärlärarreformen kan underlättas genom t ex bildandet av nätverk och forum för 
förstelärare 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. 
Exempelvis kan ämnen vara i fokus, stadieövergripande arbete eller arbete kring 
undervisning, kvalitetssäkring rörande ett enskilt stadium, utveckla det kollegiala 
lärandet via t.ex. observation och återkoppling. Möten mellan förstelärare kan också 
handla om att introducera nya förstelärare och låta dem få ta del av erfarenheter från 
de som verkat som förstelärare en längre tid. Möjligheten att kunna prata om rollen 
och uppdraget är betydelsefullt för att finna en gemensam plattform och ”identitet” i 
organisationen. Utifrån rådande organisation förekommer inga sådana formella 
mötesplatser eller utbyten och det kan således vara en förbättringsåtgärd för att sprida 
kunskaper och erfarenheter horisontellt och vertikalt i organisationen. En annan 
dimension är att sådana forum kan utgöra en plattform för kompetensutveckling. 
Förstelärarnas lärande är centralt 
  
Att skapa kopplingar mellan olika sub-system förutsätter 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. Organisationen med 
förstelärare placerade på skolorna ses som operativt ändamålsenlig bland samtliga 
parter i undersökningen. Det kan dock tänkas att om förstelärare träffas över enhets- 
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och skolgränser så skapas förutsättningar för en större kännedom, kunskapsspridning 
och erfarenhetsutbyte rörande den lokala skolorganisationen och förhållandena på de 
olika skolorna. Förstelärarna kan i detta avseende bli förmedlande länkar i 
organisationen och knyta samman olika sub-system. Eftersom det redan finns en 
struktur och forum för rektorerna inom det geografiska nätverket kan ett forum för 
förstelärare bli en viktig dialogpartner för rektorerna. I organisationen finns sedan 
tidigare exempelvis goda erfarenheter av gemensamma träffar mellan förstelärare och 
rektorer i samband med att uppdragen för förstelärarna arbetades fram.   
 
Avslutningsvis bör förstelärarna tillsammans med sina kollegor ses som 
betydelsefulla resurser i samband med kompetensutvecklingsdagar. Ett förslag är att 
anordna studiedagar där förstelärare, lärare och arbetslag kan presentera arbetssätt och 
utvecklingsprojekt samt leda seminarier i frågor som identifierats som betydelsefulla 
utifrån lärarkollegiets behov av lärande och kompetensutveckling. En sådan 
spridningsmodell har uppenbara fördelar med att den handlar om att lyfta fram goda 
exempel ”underifrån” och att använda kollegialt lärande som resurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  30 (30) 
 

Referenser 
	  

Adolfsson, C-H. (2013), Kunskapsfrågan. En läroplansteoretisk studie av den svenska 
gymnasieskolans reformer mellan 1960-talet och 2010-talet, Linnæus University 
Dissertations 152/2013, Linnæus University Press. 
 
Englund, T., Forsberg, E. & Sundberg, D. (2012), Vad räknas som kunskap?: 
läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola. Stockholm: Liber 
 
Håkansson, J. & Sundberg, D. (2012), Utmärkt undervisning. Framgångsfaktorer i svensk och 
internationell belysning, Stockholm: Natur & Kultur 
 
Mer kunskap och högre kvalitet i skolan, Promemoria från Regeringen 13 september, 2013 
 
Resnick, L.B. (2010), ”Nested Learning Systems for the Thinking Curriculum” In: 
Educational Researcher, Volume 39, Sage Publications 2010.   
 
Skolverket (2013), Vem är försteläraren? 
 
Statsbidragsförordningen, 2013:70 
 
Sundberg, D. & Wahlström, N. (2012). Standards-based curricula in a denationalised 
conception of education – the case of Sweden. European Journal of Education Research, 
Volume 11, Number 3, 2012. 
 
Wahlström, N. (2009) Mellan leverans och utbildning. Om lärande i en mål- och resultatstyrd 
skola, Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB  
 


