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Inledning
Under våren 2014 inledde Linnéuniversitetet (LNU) och den lokala skolförvaltningen i kommunerna
Kalmar, Nässjö, Vetlanda och Ängelholm ett samverkansprojekt i syfte 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. Styrning, ledning och organisation i samband med implementeringen av
karriärlärarreformen följdes upp i fyra delrapporter under våren 2015 (Alvunger 2015a-e). I juni 2016
avslutades projektet och det är nu en gemensam slutrapport som du håller i din hand.
Under projektperioden har forskare från LNU vid regelbundna tillfällen träffat representanter från varje
kommun inom ramen för den s.k. referensgruppen. Det kan inte nog understrykas hur värdefull denna
grupp varit för kontinuerlig avstämning, validering av resultat och styrning av projektet. I detta
sammanhang vill projektledningen rikta ett särskilt tack till deltagarna Clas Wolke (Kalmar), Anders
Nilsson (Nässjö), Jonas Gunnarsson (Vetlanda) samt Fredrica Hass Bergendorff och Per Pennegård
(Ängelholm).
I följande rapport redovisas pedagogiska implikationer, utfall och resultat samt slutsatser om reformen.
Resultaten presenteras kommunvis (i bokstavsordning). Först i kapitlet ges en kort sammanfattning av den
första delrapporten och varje kapitel avslutas med centrala iakttagelser och punkter som kan fungera som
ett diskussionsunderlag för eventuella åtgärder i den aktuella kommunen. Den avslutande delen av
rapporten rymmer en jämförelse mellan kommunerna.
Så här inledningsvis är det mycket viktigt att understryka att de resultat som lyfts fram inte enbart kan
kopplas till karriärlärarreformen i sig. Som slogs fast i delrapporterna är det problematiskt att peka ut
reformen som en enskild faktor eftersom skolans verksamhet är komplext sammansatt och det finns en
mängd olika andra faktorer att beakta. Liksom i fråga om rektors pedagogiska ledarskap är de ”effekter”
som kan observeras i stor utsträckning indirekta och relaterade till pågående utvecklingsprocesser.
Ambitionen har dock varit att så utförligt som möjligt koppla iakttagelser i det empiriska underlaget till
karriärlärarreformen.

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

3 (89)

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 ”inifrånförståelse” (”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”).

Figur 1. Samspelet mellan forskning och beprövad erfarenhet (Håkansson & Sundberg, 2012)
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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 sammankopplas två olika teoretiska perspektiv för att kunna dels beskriva och analysera
relationer mellan och inom olika nivåer av den kommunala skolorganisationen, dels föra ett resonemang
om pedagogiska implikationer och utfall av karriärlärarreformen i termer av förändringsmönster och de
avtryck som förstelärarna anses göra i verksamheten.

Kapslade sub-system i den lärande organisationen
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).
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” subsystem 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.

Lärandekapital
I arbetet med att analysera förändringar och resultat av karriärlärarreformen hämtas inspiration från
Shulman & Shulmans (2004) begrepp lärandekapital. Med detta begrepp avses individers och
organisationens samlade resurser, i termer av kunskaper och förmågor, som kan användas och omsättas i
olika sammanhang. Kopplingen till Resnicks modell ligger i Shulman & Shulmans syn på
lärandekapitalets lokalisering i ett system bestående av flera nivår där den individuella läraren vägleds av
och utgår från visioner, motivation, förståelse och reflektion i en professionellt lärande gemenskap, vilken
i sin tur befinner sig i en institutionell, professionell och policyreglerad och dynamisk kontext (2004).
Shulman & Shulman skiljer mellan fyra olika kapitalformer. Dessa har vidareutvecklats av Håkansson och
Sundberg (2016) och är som följer:
●   Moraliskt kapital – ”att vilja”: avser skolaktörers gemensamma och delade kunskaper, insikter och
visioner om undervisning men också vad som behöver utvecklas och förbättras i den aktuella
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undervisningen. Denna form av kapital kan också omfatta förmågan hos skolledare att få t ex ett
arbetslag att dela målbild och arbeta i en gemensam riktning.
●   Läroplanskapital – ”att veta”: refererar till den generella kunskapsbas som lärare och skolledare
behöver i sitt pedagogiska arbete. Det kan exempelvis handla om ämneskunskaper, insikter om
läroplanen, ledarskapskompetens och så vidare.
●   Undervisningskapital – ”att göra”: är i stor utsträckning kopplat till föregående läroplanskapital
men syftar i synnerhet på lärares kunskaper och förmågor att omsätta dessa generella kunskaper i
sin dagliga undervisning i mötet med barnen eller eleverna.
●   Förändringskapital – ”att våga”: pekar till sist på de kunskaper men också de attityder som krävs
för att åstadkomma faktiska och varaktiga förändringar. För en lärares del kan det handla om
kunskaper om och en positiv inställning till att göra förändringar i den egna
undervisningspraktiken medan det för en skolledares vidkommande kan omfatta att ha kunskaper
om hur ett långsiktigt förändringsarbete realiseras (Håkansson & Sundberg 2016).
Med de fyra ovanstående distinktionerna blir det möjligt att göra en mer nyanserad analys av vilka
resultat, i termer av kapitalbyggande, som går att utläsa från förstelärarnas arbete. Givetvis är det viktigt
att beakta att karriärlärarreformen i sig svårligen går att peka ut som en isolerad faktor, men det går
tentativt att peka på vilka former av kapital som verkar gynnas av olika typer av insatser eller strategier
samt diskutera på vilka nivåer de kan tänkas få genomslag.

Metodiska aspekter och bearbetning av empiri
Det empiriska materialet för denna slutrapport har samlats in via två olika metoder: intervjuer med både
förstelärare och rektorer tillsammans och enkäter till pedagogisk personal i kommunen i form av
lärare/pedagoger.
Intervjuerna genomfördes vid tre-fyra skolor i varje kommun och det var kommunen själv som valt ut
dem. Vid intervjun närvarade rektor och en eller flera förstelärare. Syftet var att intervjun skulle fungera
som ett tillfälle för lärande och möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan rektor och förstelärare. Frågorna
rörde de fyra lärandekapitalen, dvs. områden som t.ex. vilka mål står i centrum för arbetet och varför blev
det just dessa? (moraliskt); Hur upplever du att dina kollegors kunskaper om att undervisa och bedöma
barn/elever har utvecklats i och med ditt arbete? / Hur ser du på din egen roll när det gäller att utveckla
och främja dina kollegors kunskaper och förmågor? (läroplan); Hur har lärarna utvecklat sina sätt att
undervisa och blivit mer medvetna om sin undervisning i anslutning till arbetet? (undervisning); Hur ser
du på dina kollegors förändringsbenägenhet och vilja att genomföra förändringar och testa nya arbetssätt
nu i relation till när arbetet inleddes? (förändring).
Enkäten (se bilaga) hade en motsvarande disposition som intervjuerna med ett kluster av påståenden som
följde de fyra lärandekapitalen. Lärarna fick ta ställning till och värdera påståenden kopplade till
införandet av förstelärare och vad det inneburit för dem i deras verksamhet. I enkäten fanns fem olika
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svarsalternativ: Instämmer helt, Instämmer till stor del, Instämmer delvis, Instämmer inte alls och Vet ej. I
redovisningen av svaren har vi valt att ange andelen ”Vet ej” och betraktar således inte kategorin som
internt bortfall. Möjligheten till att ge kommentarer till varje frågeområde fanns också.
De olika påståendena hålls samman teoretiskt genom att de kan kopplas till de olika kapitalen. I
bearbetningen av materialet har de olika påståendena sammanställts till en variabel. Dess reliablitet har
testats statistiskt. Vi har valt att redovisa varje kapital i frekvenstabeller, snarare än att ta fram ett index då
detta ger en mer fullständig bild av materialet. Även markanta skillnader mellan olika enskilda påståenden
har beaktats. Bland påståendena finns också olika nivåer som berör hur verksamheten för den individuella
läraren, arbetslaget samt skolenheten har berörts av karriärslärarreformen. De olika nivåerna har också
sammanställts, jämförts och analyserats.
Enkäten distribuerades av kommunen själv via en länk som gick ut till pedagogisk personal. Dessvärre
visade det sig att svarsfrekvensen – trots flera påminnelser – blev låg, i enstaka fall mycket låg med
svarsfrekvens strax under 20 procent. Det är inte ovanligt med bortfall i samband med web-enkäter och
förfrågningar om deltagande via mail, men den låga svarsfrekvensen i ett par av kommunerna innebär att
det finns uppenbara gränser för vilken giltighet och anspråk resultaten har. Det finns i detta avseende
skillnader mellan kommunerna. Svarsfrekvensen blev följande:

Kommun
Kalmar
Nässjö
Vetlanda
Ängelholm

Svarsfrekvens (procent)
19
40
38
47

Tabell 1: Svarsfrekvens i deltagande kommuner
Möjligen kan enkäten ha uppfattats som alltför omfattande och tidskrävande, samtidigt som det kan vara
svårt att särskilja de olika teoretiska nivåernas betydelse för respondenter. Det ska dock betonas att det
inte finns något större internt bortfall bland de olika påståendena, något som inte stöder denna tolkning.
Längden på enkäten motiveras av behovet av att kvalificera och nyansera de upplevda effekterna av
reformen i förhållande till tidigare forskning (se nedan).
En anledning till den låga svarsfrekvensen kan vara ett motstånd mot karriärlärarreformen i sig, snarare än
att lärarna inte ser sig som berörda av förstelärarnas arbete. Denna tolkning stöds av indikatorer från de
kvalitativa kommentarerna på enkäterna men också en del av intervjumaterialet. Det är också troligt att
många lärare upplever att det är svårt att relatera eventuella förändringar direkt till förstelärarnas arbete,
då de är en del av ett större utvecklingsarbete på skolorna. Just denna aspekt är viktig att understryka när
det gäller uttolkningen av resultaten; Det är kopplingen till förstelärarna som är i centrum. Svaren säger
därmed inget om tidigare förekomst och grad av lärandekapitalen i sig i de undersökta kommunerna. Det
finns därmed inga utgångsvärden att hålla sig till.
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I alla kommuner identifierar sig en övervägande del av respondenterna som kvinnor. Då syftet inte har
varit att mäta skillnader i attityder mellan kön, har inte detta faktum ställts mot könsfördelningen bland
lärarna i allmänhet, eller bland förstelärare i synnerhet. Det kan emellertid vara möjlighet att vi har en
skevhet i materialet som kan påverkat resultatet. I alla kommunerna är det också ett i huvudsak erfaret
kollegium som svarar (majoriteten uppger att de har mer än 15 år i yrket), vilket också naturligtvis också
kan påverka resultatet av samma anledning. Men det kan också vara så enkelt att lärare i kommunerna
generellt sett har lång yrkeserfarenhet eller att lärare med kortare arbetslivserfarenhet upplever att de inte
har en överblick kring förändringar i arbetet och därför väljer bort att svara på enkäten.

Rapportens förhållande till nationella utvärderingar – en kommentar
Före det att enkätresultaten och resultaten från intervjuerna presenteras bör det kort sägas någonting om
denna undersöknings relation till andra utvärderingar som gjorts. Dessa utvärderingar är få till sitt antal,
men karriärlärarreformen utvärderas kontinuerligt av Skolverket och resultaten har presenterats i bland
annat Vem är försteläraren? (Skolverket, 2013) och Vad gör försteläraren? (Skolverket, 2014). Därutöver
pågår en utvärdering av Statskontoret där två delrapporter hittills publicerats: Uppföljning av
karriärstegsreformen, delrapport 1 (Statskontoret, 2015) och Uppföljning av karriärstegsreformen,
delrapport 2 (Statskontoret, 2016). Eftersom dessa utvärderingar finns att tillgå i sin helhet kommer
endast huvuddragen och dess relation till föreliggande rapport att beröras.
I synnerhet den senaste av Statskontorets rapporter innehåller resultat från den nationella utvärderingen
som blir intressanta att ställa i relation till resultaten i slutrapporten. I en enkät som gick ut till lärare (som
inte hade någon typ av karriärtjänst som lektor eller förstelärare) över hela Sverige ställdes frågan: ”Har
du haft nytta av det arbete som förstelärare gör på din skola?”. I enkäten angav 54 procent svaret ”Nej” på
den frågan. 7 procent svarade ”Vet inte”. Vad gäller de lärare som ansåg att de hade haft nytta fördelade
sig svaren på följande sätt: ”I någon grad” 29 procent och sammanlagt för ”I mycket hög grad/I ganska
hög grad” 10 procent. Sammantaget uttrycker knappt fyra av tio lärare att de har haft nytta av förstelärares
arbete på deras skola (Statskontoret, 2016).
I föreliggande undersökning blir det viktigt att förhålla sig till frågan om nytta – vilken givetvis kan
rymma en del tolkningsaspekter – särskilt som det inte finns några andra utvärderingar och
undersökningar att relatera till när det gäller frågan om pedagogiska implikationer och spår av
förstelärares arbete i verksamheten. Något som bör betonas är att resultaten i denna rapport bör läsas mot
bakgrund av att mer än hälften av lärarna i en nationell utvärdering angav att de inte upplevde att de haft
nytta av förstelärares arbete. Resultat i föreliggande undersökning som pekar på allt från att lärare delvis
instämmer till instämmer helt är indikationer på att det finns någon form av nyttoaspekt givet att
påståendena som skulle värderas är formulerade på ett sådant sätt. Utöver detta är de påståenden lärarna
fått ta ställning till ”skarpare” formulerade och mer precisa.
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Kalmar kommun
Organisationen med förstelärare inom barn- och ungdomsförvaltningen kan karakteriseras som en
sammanhållen och differentierad organisation för styrning och ledning av skolutvecklingsarbete samt
kollegialt stöd. Förstelärarna är tillsvidareanställda och beroende på uppdrag verksamma på samtliga
nivåer (förvaltnings-, skol- och undervisningsnivå) i organisationen. Förstelärare på nivå 1 arbetar
uteslutande på sin skola under rektor och i detta avseende finns ingen särskilt avsatt tid för uppdraget. På
nivå 2 och 3 förekommer riktade och tidsbegränsade uppdrag som förstelärarna kan söka. Dessa uppdrag
sträcker sig över skol-/enhetsgränser (nivå 2) samt på övergripande kommunnivå (nivå 3). Uppdragens art
varierar från exempelvis att stärka ett ämne till att stötta en lärare/ett arbetslag via pedagogisk
handledning. Om förstelärarna inte fortsätter med uppdrag på dessa nivåer återgår de till sin skola.
Sammantaget finns således tre olika nivåer av förstelärare med olika uppdrag och arbetsuppgifter.
Förstelärarna på nivå 3 träffar kontinuerligt företrädare för förvaltningen medan förstelärarna på de andra
nivåerna inte gör detta. Eftersom förstelärarna befinner sig på olika nivåer utvecklar de olika kopplingar
till andra aktörer. En förstelärare på nivå 3 – utvecklingslärare – får exempelvis en mer konsultativ roll till
rektorn och lärarna på den skola där uppdraget utförs. Här förekommer också en direkt och nära koppling
till förvaltningsnivån eftersom det är utvecklingsledare som tillsammans med förstelärare nivå 3 genomför
utredningar och planerar uppdrag. Förstelärare på nivå 1 är verksam bland sina kollegor på skolan och har
i detta avseende ingen koppling och relationer till aktörer (utöver den egna rektorn) på skol-/enhetsnivå
och förvaltningsnivå. Uppdelningen av förstelärare och dess kopplingar kan illustreras på följande sätt:

Figur 3. Karriärvägar Kalmar kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen
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Rektorerna ser förstelärarna som ett stöd för det pedagogiska ledarskapet och drivkrafter rörande
undervisnings- och ämnesutveckling, bedömning, analys och uppföljning, spridande av goda exempel och
stöd till kollegor. Rektor/förskolechef spelar en central roll för försteläraren och måste stå för styrning och
ledning i utvecklingsarbetet på skolan. För förstelärarna är en bra relation med rektor, vare sig det gäller
den egna rektorn eller rektorn på enheten där de har sitt uppdrag, A och O. Rektor måste tydligt förankra
uppdrag bland personalen så att syftet med arbetet och förstelärarens roll framgår.
Organisationen med förstelärare på olika nivåer skapar förutsättningar för att sprida skolutvecklingsarbetet
i skolorganisationen. Via olika uppdrag kan de röra sig mellan nivåerna och därmed ingå i nya
förstelärarkonstellationer och kontexter. På sikt kan detta innebära att det 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. De kan också bli bärare av ett slags ”institutionellt
minne” rörande skolförbättringsarbete.
I delrapport 1 slogs det fast att en viktig förutsättning för att skapa kopplingar mellan olika sub-system att
det skapas kontaktpunkter i form av arenor och mötesplatser. Här identifierades en utmaning att kunna få
de olika sub-systemen i organisationen att mötas och kommunicera. Utifrån analysen av organisation
framkom att det inte förekom formella mötesplatser eller utbyten för att sprida kunskaper och erfarenheter
horisontellt och vertikalt i organisationen. Det kunde röra sig om konkreta behov, exempel, utmaningar
och arbetssätt i undervisningen, arbetsuppgifter och uppdrag i allmänhet samt att introducera nya
förstelärare och låta dem få ta del av erfarenheter från de som verkat som förstelärare en längre tid.
I den första delrapporten framhölls att reformen inneburit en grundförutsättning för att kunna introducera
en rad olika arbetssätt och att rektor har fått en verktygslåda för att utveckla verksamheten. Förstelärarna
har fått en central roll för att hålla ihop och driva utvecklingsarbete och detta hade sannolikt inte varit
möjligt på motsvarande sätt om inte reformen funnits. Nivån och intensiteten i arbetet har ökat - ”[d]et har
blivit lite mer driv i utvecklingsfrågorna” – och det finns en större uthållighet och kontinuitet i
organisationen när det finns en gemensam struktur på utvecklingsarbetet från förvaltningsnivå till
lärarnivå. Ett annat resultat är att rektorerna upplevs ha en större benägenhet att söka uppdrag och
efterfråga stöd.
För rektorerna har införandet av förstelärare på olika nivåer lett till en mängd nya möjligheter att utföra
sitt uppdrag, att få ”draghjälp” i utvecklingsarbetet samt tillsammans med andra typer av insatser skapat
förutsättningar för både ett förändrat förhållningssätt och nya arbetssätt hos lärarna på skolan. När det
gäller rektorsuppdraget innebär förstelärarna ett stort stöd för att sammanlänka organisatoriska och
pedagogiska perspektiv på ett sådant sätt som inte tidigare hade varit möjligt. Man är ensam som chef men
nu är det ”lättare att sätta ut din arm i varje verksamhet vare sig det är F-3, F-5 eller F-6 eller hur man nu
har sin organisation”. På detta sätt kan en organisation med en rektor och flera förstelärare vara mer
effektiv än en organisation där flera rektorer ska leda en skola. Det blir tydligare och en större helhet med
att rektor har en vision och målsättningar som en grupp förstelärare sedan arbetar tillsammans med.
Erfarenheten hos rektorerna är att de fått mycket enklare att tydliggöra ett helhetsperspektiv på skolan,
särskilt som att förstelärarna är en sammansvetsad grupp och diskuterar sinsemellan. Helheten kommer
inte bara kollegor till godo utan hjälper säkerligen också eleverna att se det större sammanhanget.
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Andra exempel rektorerna nämner är att det stadieövergripande arbetet gynnats och har tagit fart. Vidare
pekar de på implementeringen av Lgr11 där förstelärarna spelat och spelar en central roll för att hålla liv i
diskussionerna och arbetet. De tydliga spår som rektorerna kan se i verksamheten är att förstelärarna
hjälper lärare att sätta fokus på vad som händer i klassrummet och att skapa en större medvetenhet kring
det man gör och varför. Kort sagt är förstelärarna en förutsättning för att kunna ta sig an viktiga
utvecklingsområden och att sätta de pedagogiska frågorna på agendan. Rektorerna vittnar vidare om att
pedagogik diskuteras på hög nivå i både lärarnas arbetsrum och personalrummet – det finns ett annat
klimat för diskussioner och analyser och detta har förstelärarna i högsta grad bidragit till. Arbetssätt som
peer observation och sambedömning har avdramatiserats. Avslutningsvis har förstelärarna bidragit till att
göra skolan och undervisningen forskningsbaserad. De sprider forskningsresultat till kollegorna och
underbygger arbetet med den senaste forskningen.
Förstelärarna kan se tydliga spår av sitt arbete ute på skolorna och de ger olika exempel i form av
språkutvecklande arbetssätt, läscirklar, medvetandegörande av lärares bemötande, läsprojekt, skapa och
använda nya typer av läromedel, modellektioner osv. Återigen är det viktigt att betona att reformen i sig
inte enbart ligger bakom detta men den utgör enligt förstelärarna en betydelsefull grundförutsättning för
att sprida tankar, leda och få ett tydligt fokus i arbetet. En återkommande synpunkt är reformen lett till att
fler lärare träffas och diskuterar. Det blir mer fokus på kvalitet och en större samsyn. Vidare tror
förstelärarna att likvärdigheten gynnas av att förstelärarna kan samla lärare från olika skolor. Samspelet
mellan lärare har förbättrats, vilket de kopplar till möjligheterna att besöka andra lärares klassrum och
diskutera nya arbetssätt. Det finns en annan förändringsberedskap och lyhördhet för förändring bland
många lärare. Förändringen sker direkt i praktiken.

Karriärlärarreformen och lärandekapitalen
I följande avsnitt redovisas resultaten från enkäten till lärare i kommunen och intervjuerna med rektorer
och förstelärare. Redovisningen av samtliga kapital i sin helhet presenteras jämte bakgrundsinformation
angående enkätsvaren och intervjuerna först och följs av en mer ingående redogörelse för respektive
kapital samt avvikelser i materialet.
Av de svarande på enkäten utgör 35 procent F-3 respektive 4-6-lärare samt 26 procent 7-9-lärare.
Eftersom svarsfrekvensen i Kalmar kommun är låg (19 procent) är det givetvis svårt att resa några anspråk
på generaliserbarhet. Intervjuerna genomfördes på fyra olika skolor i kommunen: tre F-6-skolor och en 79-skola. Rektor och en förstelärare deltog vid intervjuerna. Samtliga förstelärare är verksamma på nivå 1,
dvs. lokalt baserade uppdrag på sin skola. På den ena F-6-skolan arbetar försteläraren först och främst mot
matematiken och bedriver analysarbete samt kollegiala diskussioner rörande bedömning med tyngdpunkt
på år 1-4. Hon stöttar även en nyexaminerad lärarkollega. Förstelärarna på de två övriga F-6-skolorna är
verksamma inom svenska, men med olika inriktning: en förstelärare arbetar nästan uteslutande med
lässtrategier och bedömning där rollen samtidigt ligger nära speciallärarens uppgifter. Inom uppdraget
ingår också arbete med elevhälsan. Den andra försteläraren jobbar ämnesfokuserat på mellanstadiet inom
ämnena svenska, SO och bild. Uppdraget handlar om ämnesintegrering och tematiskt upplagt
undervisning. Försteläraren leder ämnesträffar över hela F-9 på sin enhet. I svenskämnet fokuseras betyg
och bedömning. Försteläraren på 7-9-skolan leder arbetet med undervisningsutveckling inom ramen för en
fortsättning på Matematiklyftet. Här finns också en nära anknytning till utvecklingsarbete med NOundervisningen där försteläraren identifierar olika synergieffekter för matematikämnet och NO-ämnena.
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För att ge en övergripande bild av svaren i kommunen presenteras inledningsvis en sammanställning av
alla kapital. Detta gör det enkelt kunna uppfatta var tyngdpunkten ligger samtidigt som vi kan göra en
enkel jämförelse mellan kapitalen:

Diagram 1: Fördelning mellan lärandekapital i Kalmar kommun (procent)
När det gäller den sammanvägda bilden av samtliga fyra kapital och kategorin ”instämmer inte alls” ligger
samtliga medelvärden över 40 procent, varför vi kan sluta oss till att en stor del av lärarna inte menar sig
se några direkta följder av karriärlärarreformen. “Instämmer helt” får genomgående bara några få procent i
alla kapital, men om detta räknas samman med de två övriga kategorier ”Instämmer delvis” och “till stor
del” framgår att det finns stöd för att tala om att förstelärare har ett genomslag i verksamheten, om än att
detta genomslag inte erkänns av fler än lite mer än var tredje lärare. Däremot bör det understrykas att det
kan finnas faktorer som bidrar till att lärare inte ser några resultat av förstelärares arbete, t.ex. att det
kanske inte finns någon på skolan och i just de ämnen läraren är verksam. Även motstånd mot reformen
kan naturligtvis spela in. I anslutning till detta bör noteras att medelvärdet för ”vet ej” är högre än för
”instämmer helt” i samtliga kapital. Det kan peka på osäkerhet hos lärare att relatera specifika
förändringar till enbart förstelärarens arbete.
Sett till andelen lärare som anser att det går att uppfatta att förstelärare varit bidragande till utveckling
framgår att främst läroplans- och förändringskapitalen uppnår något högre värden. Avseende det
moraliska kapitalet och undervisningskapitalet är fler lärare generellt sett avvisande. Till viss del kan den
generella bilden problematiseras av skillnader mellan individ-, arbetslag- och skolnivå, men här
framträder också en tämligen likartad bild i alla fyra kapital. Hur relationen är mellan dessa nivåer
kommer mer ingående redovisas för respektive typ av kapital, men ett par generella iakttagelser kan lyftas
fram. Avseende moraliskt- och läroplanskapital kan vi inte se några skillnader mellan individ-, grupp- och

13 (89)

skolnivåerna vad gäller ”instämmer delvis/till stor del/helt” och angående undervisningskapitalet är det
endast mellan individ- och skolnivå vi ser en skillnad. På individnivå verkar lärarna mer säkra på att de
själva fått ökad kapacitet vad gäller undervisningspraktik och lärarsamarbete. Detta verkar till viss del
också stödjas av svaren på arbetslagsnivån, men inte direkt på skolnivå. Bilden stärks vad gäller
individens kapital kring utvecklings- och förändringsarbete som verkar stödjas på gruppnivå men inte på
skolnivå. Ofta kan samma mönster ses i svarspositionen ”vet ej” som får lägre värde på individ- men
högre på grupp- och skolnivå. Lärarna verkar tycka det är svårt att uttala sig om påståendena när det gäller
kollegiet eller enheten.
Utifrån intervjuerna blir det tydligt rektorer och förstelärare uppfattar det som svårt att tillskriva
förstelärarfunktionen i sig en direkt betydelse för skolutvecklingsarbetet. Att förstelärare har betydelse ses
som självklart, men det anses viktigt att se till den större kontexten och att förstelärarna är en del av en
större helhet. Exempelvis nämns Mattelyftet och andra insatser som centrala för att främja kollegiala
lärandeprocesser, processer som förstelärare i sin tur haft möjlighet att underbygga och driva vidare. Som
kommer att framgå finns det emellertid aspekter där förstelärares roll är mycket viktig.
Moraliskt kapital: Mål- och visionsarbete
Överlag uppger respondenterna att de inte sett något resultat vad gäller det som i undersökningen
betecknas som moraliskt kapital. De som ”instämmer helt” är en klar minoritet (medelvärde 3,8 procent)
medan en majoritet väljer att ta helt avstånd från påståendena (medelvärde 48,2 procent). Av
mittenpositionerna uppmäter ”instämmer delvis” ett större medelvärde (21 procent) än ”instämmer till stor
del (9,9 procent). Det finns skäl att anta att lärarna uttrycker en viss osäkerhet kring frågorna. I sex av de
13 påståendena får dock ”vet ej” ett värde på nästan 20 procent och över. Det är också genomgående fler
som svarar “vet ej” än som väljer “instämmer helt”. Lägger vi emellertid samman de positioner som
signalerar någon grad av genomslag från förstelärarnas arbete blir bilden något annorlunda.

Medelvärde (procent)
Instämmer inte alls

48,2

Instämmer helt/ till stor del/ delvis

34,8

Vet ej

16,9

Tabell 2: Sammanställning över moralisk kapital Kalmar kommun
Vad gäller de olika frågorna är skillnaderna inte särskilt stora. Svarspositionen “instämmer inte alls” får
högre värde vad gäller påståendena kring “ökad insikt om mål” (medelvärde 51,8 %) och “delaktighet i att
formulera mål”(medelvärde 51,6 %). De högsta värdena är här uppmätta på individnivå. Det finns dock
indikationer på att arbetet har satt spår i den individuella verksamheten vad gäller upplevelsen av att ha
gemensamma mål. Det är något färre som väljer positionen “instämmer inte alls” framförallt vad gäller
påståendena om gemensamma mål för verksamheten (medelvärde 43,0%). Vidare väljer fler de mer
positiva svarspositionerna, vilket framförallt är tydligt på individnivå. Runt 40 procent instämmer helt/till
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stor del/delvis i påståendena om en mer gemensam bild av målen och förmåga att formulera mål. Här
verkar arbetet således ha gett utslag.
Det svårt att hitta några övergripande skillnader mellan de olika nivåerna avseende det moraliska kapitalet.
Generellt sett får individnivå högre värde på svarspositionerna “instämmer inte alls” och “instämmer
delvis/till stor del/helt” än skolnivå. Den genomsnittliga skillnaden ligger dock bara på 3 till 4
procentenheter. Arbetslagsnivå intar en mellanposition. En tänkbar förklaring till detta utfall är att lärarna
möjligen inte ser frukterna av arbetet i den individuella verksamheten eller i arbetslaget i samma grad. Vi
ser också att tendensen att svara ”vet ej” är större på grupp- och skolnivå. Det verkar helt enkelt vara
lättare att uttala sig om den individuella verksamheten och förmågan.
Utifrån resultaten i lärarenkäten utmärker sig det moraliska kapitalet som det område där lärarna upplever
minst genomslag från förstelärarnas arbete, om än att andra kapital ligger nära. Som framgått handlar detta
kapital om skolaktörers gemensamma och delade kunskaper, insikter och visioner om undervisning men
också vad som behöver utvecklas och förbättras i den aktuella undervisningen. Vidare relaterar det till
utvecklingen av förmågan att kommunicera mål och visioner, formulera mål och värden för arbetet samt
vilja att delta i målformuleringsarbetet. En generell reflektion i detta sammanhang är att det kan vara svårt
för lärare att se hur förstelärare i en pågående process tillför en specifikt ny dimension.
I intervjuerna framträder såväl likheter som skillnader när det gäller formuleringen av mål för skolornas
utvecklingsarbete. Samtliga förstelärare och rektorer framhåller att ökad måluppfyllelse, dvs. att höja
elevernas resultat och meritvärde, är ett överordnat mål som formulerats ”uppifrån”. Samtidigt är
förankringsarbetet ”underifrån” centralt. På två av skolorna uttrycker förstelärarna att deras uppdrag och
utvecklingsarbetet skett i nära samverkan med förvaltningen, dvs. förstelärare på skolan har haft stöd av
utvecklingslärare i analys, prioritering och uppföljning av mål. Det lokala analysarbete för ämnet som
gjordes initialt på den ena skolan ledde till att det utlystes en förstelärartjänst med att öka måluppfyllelsen
inom detta ämnesblock. Förvaltningen kopplades sedan in i igen och utifrån deras analys kom
förstelärarens arbete att vidareutvecklas till ansvar för ämnesnätverk med vilket det skett en spridning av
utvecklingsinsatser till skolorna i nätverket:
Vi analyserade när vi skulle tillsätta tjänsten, det var därför det blev ämnet SO, bland annat. Förvaltningen
tittade sen på det en gång till liksom och ännu tydligare gav oss uppdraget och skickade först förvaltningen
hit en förstelärare vid ett mötestillfälle – tillika en utvecklingslärare eftersom vi har flera nivåer. Och sen att
vi sedan har en förstelärare på skolan var det mer naturligt att förstelärare i vårt nät kunde fortsätta den
gruppens arbete. (Rektor F-6)

Målformuleringsarbetet har genomförts på lite olika sätt på skolorna där det i varierande grad har handlat
om initiativ ”underifrån” respektive ”uppifrån”. På de andra två skolorna har analysarbete utgjort en
central del, men förvaltningen och utvecklingslärarna har inte haft en lika framträdande roll som i
föregående exempel. För att illustrera hur mål formulerats underifrån – och på mer enskild basis – är
följande citat från en förstelärare talande:
Om jag ska tala för mig hur jag tänkte när jag sökte tjänsten förra våren, så såg ju jag ganska tydligt att vad
vi behöver utveckla i vår matteundervisning på skolan. Så jag hade ju tydliga mål för mig själv, men det var
ju inte uttalade mål på skolan direkt. Men det var väldigt tydligt att vi behöver bli mindre läromedelsstyrda,
vi behöver jobba mer praktiskt. Barnen behöver öka sin resonemangsförmåga. Det här har ju, det här sprider
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sig sakta men säkert, det jag jobbar med på lågstadiet, nja inte sakta men säkert utan ganska så fort faktiskt.
(Förstelärare F-6)

Utifrån ovanstående citat kan det finnas fog för att ställa frågan i vilken utsträckning som lärarkollegiet
blir delaktigt i formuleringen av en gemensam målsättning. Den citerade försteläraren talar i andra
sammanhang att det går att se resultat av det pågående arbetet, något som bekräftas av rektor. Rektors
prioritering av matematikämnet i samband med arbetslagsträffarna har varit värdefull för att hålla linjen i
arbetet bland mattelärarna.
Både förstelärare och rektorer anser att lärarnas kunskap om skolans målsättningar har utvecklats som en
följd av förstelärarnas arbete. De vill samtidigt betona att det parallellt med införandet av förstelärare har
varit en mycket intensiv period med skolutvecklingsinsatser under de senaste åren som gör att
medvetenheten på ett självklart sätt har höjts bland lärarna. Lärarna känner till de stora dragen i
verksamhetens uppdrag. Därför är det problematiskt att peka ut just förstelärarna som en enskild faktor för
ökad målmedvetenhet, även om det självfallet har haft betydelse, men det bör understrykas att betydelsen
främst framträder i relation till andra dimensioner.
Genomgående för alla intervjuer är att förstelärarna tillskrivs en betydelsefull roll som förmedlare och
synliggörare av verksamhetens mål, inte minst genom systematiskt kvalitetsarbete och
kompetensutvecklingsarbete. I takt med att förstelärarnas mandat stärkts så förväntar sig kollegorna i
större utsträckning att försteläraren finns till hands, leder utvecklingsarbetet och tydliggör målen, eller
som försteläraren inom 7-9 uttrycker det:
Jag tror det har förtydligats för allihopa. Och undervisningssättet har ju förändrats också. Det har ju
varit målrelaterad undervisning tidigare, men jag tror att det blitt ännu tydligare och inte bara kanske
för pedagogerna, utan det har börjat lyfta så det blivit tydligare för eleverna. Och det är ju där vi ska
hamna.

Läroplanskapital: Kunskapsbas och förståelse för undervisningen
Med avseende på hur lärarna som besvarat enkäten uppfattar kopplingen mellan förstelärarnas arbete och
deras utveckling av kunskaper och färdigheter ligger värdena högre än det moraliska kapitalet. En
majoritet är emellertid avvisande och ”vet ej” uppmäter ofta ett högt värde. De som instämmer helt är en
minoritet (medelvärde 3 procent), följt av ”instämmer till stor del (medelvärde 9,9 procent) och
”instämmer delvis” (medelvärde 24,4 procent). Återigen kan vi slå ihop de positioner som indikerar någon
påverkan för en tydligare bild. Utfallet för denna typ av kapital är totalt sett som följer:
Medelvärde (procent)
Instämmer inte alls

45,4

Instämmer delvis/till stor del/helt

37,4

Vet ej

17,2

Tabell 3: Sammanställning läroplanskapital Kalmar
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Lite mer än var tredje lärare upplever att förstelärare i någon mån har bidragit till att de utvecklat sin
kunskapsbas och förståelse för undervisningen, dvs. rörande att undervisa och bedöma barn/elever,
utvecklat för yrkesutövningen relevanta kunskaper och färdigheter samt i högre utsträckning än tidigare
reflekterar över och diskuterar att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund.
Det är inte särskilt stora skillnader mellan individ-, arbetslag- och skolnivå. Vad gäller “instämmer inte
alls” finns en genomsnittlig skillnad mellan individnivå (som har högst värde) å ena sidan och arbetslagoch skolnivå å andra sidan på 3 procentenheter. Vad gäller “instämmer delvis/till stor del/helt” är
skillnaden mellan individ- och skolnivå något större, närmare bestämt 9,5 procentenheter. Även har
individnivå det högre värdet. Det är också många lärare som uttrycker en osäkerhet, även om
variansbredden i kategorin “vet ej” är stor. Skillnaderna mellan framförallt individ- och skolnivå är ganska
stora (genomsnittligen skiljer ca 14 procentenheter mellan individ- och skolnivå, resp. 7 procentenheter
mellan individ- och gruppnivå). Att ”vet ej” är så framträdande på grupp- och skolnivå är värt att notera i
relation till den struktur karriärlärarreformen har i Kalmar, dvs. organisationen med förstelärare på tre
olika nivåer. Det skulle ju kunna förväntas att konsekvenserna på skolnivå skulle märkas tydligare utifrån
denna organisation, men så verkar inte vara fallet. Fortsatt upplevs genomslaget större på individnivå. En
möjlig förklaring – som tidigare lyfts fram – är att det är svårare att som enskild lärare uttala sig om
förändringar på skolnivå.
I intervjuerna lyfter rektorer och förstelärare fram att det är svårt att peka på någon enskild aspekt kopplad
till försteläraren som i sin tur kan relateras till hur lärarna utvecklat sina kunskaper för undervisningen.
Återigen framhålls att många faktorer sammanföll med karriärlärarreformens införande och att det har
hänt mycket inom klassrummen, så mycket att det går att tala om ”paradigmskiften”. Ett exempel på
förändring som haft särskilt stor betydelse på samtliga skolor är formativ undervisning och bedömning.
Det formativa arbetssätt har fått ett stort genomslag och i detta avseende kan förstelärare och rektorer
understryka att förstelärarens roll som ett slags föregångare tillsammans med tydliga prioriteringar från
skolledningen har haft betydelse. Därutöver har de olika lyften gett en grundstruktur och ett stoff för
arbetet.
Flera av de satsningar som gjorts under de senaste åren hade säkerligen varit på plats i någon form oavsett
om förstelärare funnits som funktion eller inte anser de intervjuade. I intervjuerna framhålls samtidigt att
införandet av karriärlärarreformen bidragit till att skapa förutsättningar för lärares lärande på ett mer
samordnat och fokuserat sätt. På en av F-6-skolorna har förstelärare och rektor exempelvis samordnat
arbetet med utvecklingslärare för att via en studiecirkel stärka kollegiets kunskaper i bedömning för
lärande och språkutvecklande arbetssätt. Samma förstelärare ser att detta också lett till en ökad insikt om
förstelärarens arbete bland kollegorna och sammankopplingen mellan nivå 3 och nivå 1 har stärkt
mandatet på hemskolan. Tilliten till försteläraren har vuxit fram successivt och innebär att försteläraren
har en ledande roll i diskussioner och möten. En viktig poäng som rektorn vid denna skola lyfter fram är
att det genom att från olika håll föra samman resurser och peka på prioriteringar har blivit enklare att hitta
ett fokus i arbetet.
En genomgående uppfattning från samtliga som intervjuats är att ett konkret resultat av det arbete som
förstelärare bedriver framkommer i att lärarna ”pratar pedagogik på annat sätt” och att det finns en ökad
medvetenhet bland lärarna. Försteläraren inom matematik F-6 ser i detta avseende att hon har en central
roll för att finnas till hands för nya lärare och att göra dem delaktiga i de kunskaper och områden som
skolan arbetar utifrån: ”Arbetet jag har framför mig är att få med alla nya lärare, tänker jag, eller
pedagoger överhuvudtaget som kommer nya till skolan/…/ Att haka på det här tåget och att dom också får
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möjlighet att utbilda sig i de olika delarna. Att vi inte bara tar för givet att dom vet också.” Försteläraren
på 7-9-skolan som leder arbetet med undervisningsutveckling kopplat till Mattelyftet understryker den
betydelse som underlaget för lyftet har haft för honom och kollegorna när det gäller att gå från ”hur:et” till
”varför”, dvs. att skapa variation i undervisningen utifrån en vetenskaplig grund där kunskapen och
förståelsen baseras på forskning och litteratur.

Under intervjuerna återkommer förstelärare och rektorer ofta till synpunkten att karriärlärarreformen
fortfarande är en ny reform, att det krävs ett långsiktigt perspektiv och inte minst tålamod från alla
inblandade. Vidare ser de att förstelärare och rektorer som nyckelaktörer i skolutvecklingsarbetet måste
vara lyhörda för och beredda på att alla lärare inte är lika trygga i förändringsprocesser:
Det är inte alla som är där och det måste vi också respektera, och stötta framför allt och visa på målen hela
tiden. Det kan ju finnas lärare som känner sig jätteosäkra och håller i matteboken för att de inte, de ser inte
det långsiktiga, utan ser att här säger matteboken att jag ska göra det här och gör jag det så når barnen
målen, medan jag försöker mer belysa att hit bort ska vi och dit kommer vi om vi gör det här eller det
här.(Förstelärare F-6)

Som tidigare framkommit har kompetensutvecklingsarbetet förstelärarna bedriver främst handlat om
språkutvecklande arbetssätt, formativ bedömning och utveckling av matematik-NO-undervisningen.
Rektorn på F-6-skolan där den ena försteläraren arbetar med lässtrategier anser att personalen har en större
benägenhet och acceptans för att ta till sig en vetenskaplig grund och forskning för undervisningen. Detta
beror på att lärarna läst en hel del facklitteratur, men också att de kollegiala arbetsformerna visat sig
värdefulla för pedagogiska samtal, workshops och utbyte rörande undervisningsstudier.
Undervisningskapital: Undervisningspraktik och kollegial samverkan
Som framgår diagram 1 där kapitalen sammanställs ligger värdena rörande det som benämns
undervisningskapital lägst av samtliga kapital, nästan en procentenhet under det moraliska kapitalet. I
delrapport 1 framhöll förvaltning, skolledning och förstelärare att utveckling av undervisning är
förstelärarens roll. Enkätsvaren vittnar om att förstelärares arbete inte riktigt når fram till lärarkollegierna i
detta avseende utan att det fortsatt är färre lärare som tycker sig kunna skönja förändringar än de som
anser att det inte finns några kopplingar. Totalt sett för undervisningskapitalet framträder resultaten på
följande sätt:

Instämmer inte alls
Instämmer helt/ till stor del/delvis
Vet ej

Medelvärde (procent)
47,7
33,9
18,4

Tabell 4: Sammanställning undervisningskapital Kalmar
Det finns emellertid variationer i svaren från lärarna som kan ge en mer nyanserad bild av detta kapital.
”Instämmer delvis/till stor del/helt” får exempelvis höga värden på individnivå vad gäller frågorna kring
beprövad erfarenhet (42,2 procent), utveckling och medvetenhet kring undervisningen (45,7 procent) och
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förmåga att omsätta läroplanens intentioner och ämnesinnehåll i undervisningen (38,4 procent). Återigen
kan vi tala om att det är enklare för lärare att bedöma förändring på individuell nivå men vissa saker tyder
på att ramfaktorer som tid och schemaläggning kan ha betydelse. Skillnaden gentemot frågan om vad
försteläraren inneburit för samarbetsförmåga och kommunikation är nämligen ganska stor (värde 30,9
procent). Detta är intressant, främst med hänseende till att just brist på tid för samplanering och samverkan
lyfts fram i svaren från rektorer och förstelärare i den första delrapporten.
Vad gäller de olika nivåerna finns bara mindre skillnader på några procentenheter när det gäller
svarspositionen “instämmer inte alls”. Störst skillnad är det mellan individ- och skolnivå, där den
genomsnittliga skillnaden uppgår till 7,5 procentenheter. Det är också fler som ”instämmer helt/till stor
del/delvis” på individnivå än skol- och gruppnivå. Detta faktum kompenseras av att ”vet ej” får ett
betydligt högre större värde på skolnivå. Skillnaderna ligger här på 16 procentenheter gentemot
individnivå (medan skillnaden gentemot arbetslagnivå endast är 5 procentenheter). “Vet ej” får också här
ett ytterlighetsvärde på 32,5 % vad gäller frågan om omsättandet av läroplanens intentioner och
ämnesinnehåll på skolnivå. Återigen finns det med största sannolikhet en osäkerhet kring hur arbetet
påverkat kollegiet.
Utifrån intervjuerna är en samstämmig uppfattning angående utvecklingen av undervisningskapitalet
bland förstelärare och rektorer dels att det skett förändringar i lärares organisering av undervisningen och
lärares förmåga att medvetandegöra sin undervisning, dels att det kollegiala arbetet stärkts under de
senaste åren. Förstelärarna anger lite olika skäl till denna utveckling där återigen betydelsen av flera
samverkande faktorer framhålls:

●  
●  
●  
●  
●  
●  
●  

En bättre mötesstruktur och organisering av arbetslag
Tydligare prioritering av uppgifter och styrning av rektor
Framväxten av en samarbetskultur och analysarbete i grupp
Avsatt tid för lärarna
Utveckling av mål och kriterier för undervisningen och en bättre uppföljning
Instruerande undervisning och tydliggjord struktur för eleverna
Förstelärares mandat och ledning

Vad gäller lärarsamarbetet har förstelärarna har en mer positiv bild än lärarna på utvecklingen (se ovan).
En viktig aspekt i sammanhanget är att rektorer och förstelärare ofta nämner den betydelse som en
omfattande satsning på att arbeta med lärares/pedagogers och rektorers/förskolechefers lärande haft för
möjligheterna att bedriva mer långsiktiga och hållbara utvecklingsprocesser. Satsningen pågick under tre
års tid med stöd av forskare där lärare och skolledare/förskolechefer systematiskt undersökte och följde
upp skolutvecklingsarbete på de deltagande enheterna. I delrapporten avseende styrning, ledning och
organisation angav förstelärarna att samspelet mellan lärare hade förbättrats tack vare till möjligheterna att
besöka andra lärares klassrum och diskutera nya arbetssätt. De pekade också på en annan
förändringsberedskap och lyhördhet för förändring bland många lärare. Också i dessa intervjuer
understryker förstelärarna, men även rektorerna, att lärarnas benägenhet att testa nya arbetssätt har ökat.
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Samarbetet har utvecklats, inte minst genom gemensamma kurser och studiecirklar. Särskilt betydelsefullt
enligt förstelärarna är att rektorerna i hög utsträckning deltagit i diskussionerna.
Utvecklingen av lärares kunskaper och förmågor att omsätta generella kunskaper i sin dagliga
undervisning i mötet med barnen eller eleverna grundas alltså på ett antal faktorer där försteläraren är en
bland flera. Något som framkommer i intervjuerna är att det finns särskilda aspekter att ta fasta på i
karriärlärarreformen i allmänhet och organisationen av förstelärare i tre nivåer i synnerhet. Det ges
nämligen exempel på att reformen har bidragit till att förstelärare som kommer från en annan skola (nivå
3) blir en viktig resurs i analysarbetet och kan peka på sådant i undervisnings- och bedömningspraktikerna
som försteläraren och lärarna själva har svårt att se på den egna skolan. Så här beskriver en rektor hur
förstelärare på nivå 3 (utvecklingslärare) tillsammans med förstelärare på nivå 1 arbetade
ämnesutvecklande med en större grupp lärare:
Jag tänker på första gången när ni skulle träffas i er ämnesgrupp 4-6 och alla skulle skicka in för den träffen
ett exempel på någon form av bedömning eller prov eller så. Och sen hade utvecklingsläraren sammanställt
allting och jämfört det med kunskapskraven och så såg man ju att det fanns ju massor med vita fält som inte
bedömdes överhuvudtaget med det som ni hade skickat in som exempel på. Och det blev väldigt, det blev
tydligt för mig men jag tror det blev tydligt för alla som satt i rummet. Holy shit! Vi får nog kanske göra på
nåt annat sätt för att våra elever ska ha en chans att kunna klara det här. Det kändes som en dörröppnare.
(Rektor)

I intervjuerna ges som sagt flera olika exempel på hur förstelärarna arbetar med utveckling av
undervisning tillsammans med sina kollegor. Som tidigare visats anknyter utvecklingsprocesserna till
olika tematiska områden och satsningar där t ex studiecirklar och fortbildningar är viktiga tillsammans
med försteläraren för att förklara förändring. Det finns dock en aspekt där i synnerhet rektorerna
framhåller förstelärarens specifika roll för undervisningsutveckling och kollegialt lärande. Rektorerna tror
att karriärlärarreformen särskilt inneburit att det nu finns en person med en uttalad samordnande och
ledande funktion: ”Där tänker jag att jag tror att våra förstelärare – och att vi har valt att organisera det så
som vi gjort med våra förstelärare – att man kanske hjälper till att hålla lite styr på diskussionerna, alltså
för professionen” (Rektor F-6).
En av de punkter som både förstelärare och rektorer pekar på som viktiga handlar alltså om den betydelse
försteläraren får när det handlar om att leda det löpande pedagogiska arbetet och även dimensioner
kopplade till undervisningsutveckling. I detta avseende ser de ledning av utvecklingsarbetet som en tydlig
följd av karriärlärarreformen. Införandet av förstelärare får här konsekvenser för att underlätta
lärarsamarbetet. Nära relaterat till ledningsfunktionen är frågan om mandat. Följande utdrag ur en av
intervjuerna med rektor och förstelärare på en F-6-skola beskriver detta på ett talande sätt:
Förstelärare: Jag tror också att vi blir allt bättre på att prioritera, alltså ’Vi har den här tiden’. Då kan vi inte
prata om de här fem sakerna, utan nu är det rimligt att vi hinner detta den här träffen eller den här perioden
eller vad det kan va. Och alla kan inte göra allt.
Intervjuare: Upplever du att det är någonting som också har kommit med att du är förstelärare, att det blir
lättare att prioritera?
Förstelärare: Jag tycker det, ja
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Rektor: Du blir nog lyssnad på, på ett annat sätt än om du hade varit en i flocken eller hur jag ska säga.
Förstelärare: Jag har mandat att prioritera kan man säga.

Utifrån exempel i Kalmar – men också i andra kommuner som deltagit i projektet om kariärlärarreformens
implementering – vet vi att det initialt kunde förekomma slitningar i kollegiet. I nedanstående citat
framgår hur viktigt det är att försteläraren har stöd i kollegiet och hur rollen som förstelärare på skolan blir
en naturlig del av det dagliga arbetet:
Här tänker jag, och det är väl mer bara utifrån hur vi har det här – vi har ju förmånen att ha förstelärare som
har jobbat länge tillsammans med sina kollegor och som jag då som rektor också kan jag känna att de har
mandat bland sina kollegor att faktiskt vara den här, om vi nu ska kalla det som ledare. Man har det
mandatet, vilket gör att då är det också ganska så lätt för man är med i den vardagliga diskussionen men har
ändå så att säga en roll där man är en samtalsledare eller på nåt sätt försöker samla ihop det som man
tillsammans kommit fram till. (Rektor)

Rektorerna lyfter som sagt fram förstelärarens roll som samtalsledare och samordnare för
skolutvecklingsarbetet. Förstelärarna har också denna uppfattning om sin roll. Utöver dessa dimensioner
understryker de emellertid att när det gäller undervisningspraktiken så får de ofta vara de bland lärarna
som testar något nytt först eller sätter sig in i ett specifikt område. De som verkar som förstelärare har i sin
tidigare yrkesverksamhet varit drivande i skolutvecklingsfrågor och följt och diskuterat forskning på
arbetsplatsen. Karriärlärarreformen och utnämningen till förstelärare har i detta avseende tydliggjort och
skapat ett annat utrymme för att ägna sig åt sådana uppgifter, eller som en förstelärare utrycker det: ”Man
försöker också hålla sig lite uppgraderad på det senaste. Så känner jag. Dyker det på någonting där så har
man ju ett forum i våra ämneslag att kunna sprida det. Så det är också en viktig del känner jag i mitt
uppdrag” (Förstelärare 7-9).
De resultat som förstelärare kan se av sitt arbete – samtidigt som de understryker att det finns många
samverkande faktorer och orsaker än karriärlärarreformen i sig – är att många fler av deras kollegor vågar
prova nytt och att de i fråga om undervisningen i allt högre grad varierar såväl arbetsformer som
examinationer. Förstelärarna märker att samtalsklimatet förändrats under de senaste åren och att
diskussioner om undervisning förs mer öppet och ”prestigelöst”:
Jag tycker att det framförallt handlar om att sprida engagemang. Att det är roligt att undervisa och det är
väldigt roligt att utveckla sitt sätt att undervisa, att det inte är de här pålagorna som kommer uppifrån, utan
att det finns en glädje i det och en tillfredställelse i det när man vågar prova nya sätt att jobba. Och kan man
sprida det, då är man nöjd. (Förstelärare F-6)

Utifrån tidigare exempel kan vi se att såväl rektorer som förstelärare ofta återkommer till att lärarna i
högre utsträckning blir medvetna om sin egen undervisning, använda nya typer av läromedel, diskuterar
undervisning och vad som händer i klassrummet. Samtliga av dessa exempel på förändringar anknyter till
förmågan och kunskaper om att genomföra förändringar och det är just detta tema som kommer att beröras
och fördjupas i nästkommande avsnitt om det s.k. förändringskapitalet.
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Förändringskapital: Utvecklings- och förändringsberedskap
Utifrån sammanställningen av kapital som presenterades tidigare är det påtagligt att förändringskapitalet
och läroplanskapitalet är de områden där vi kan tala om störst effekt utifrån lärarnas skattning. Som sagt är
en majoritet av lärarna avvisande och nästan var femte lärare uttrycker att de inte vet. Den totala bilden av
hur lärarna upplever att förstelärarna bidragit till att utveckla en förändringsberedskap och ge kunskaper
till att kunna förändra framträder på följande sätt:
Instämmer inte alls
Instämmer helt/ till stor del/delvis
Vet ej

Medelvärde (procent)
44,4
36,0
19,6

Tabell 5: Sammanställning förändringskapital Kalmar
Utöver tendensen att flest lärare är avvisande är det genomgående fler som väljer “vet ej” än “instämmer
helt”. Slår vi däremot ihop de positioner som indikerar påverkan nyanseras bilden. Som i tidigare kapital
är det mer än tre var tredje lärare som tycker att de i varierande grad kan koppla förändringar till
förstelärares arbete.
Vad gäller påståendena kring kunskap och förmåga att förändra undervisningen samt benägenhet att
förändra undervisningen märks en något mer positiv bild på individnivå. Här har instämmer delvis/till stor
del/helt ett värde på 46,8 % respektive 44,4 %. Det ska dock noteras att den stora förändringen är i
svarspositionen “instämmer delvis” snarare än de mer positiva alternativen. Vi kan också se relativt stora
skillnader framförallt mellan individ- och skolnivå inom kapitalet. Individnivå får högre värden än
skolnivå, medan arbetslagsnivå intar en mellanposition. Vad gäller svarspositionen “instämmer inte alls”
är skillnaden mellan individ- och skolnivå 7,7 procentenheter medan skillnaden mellan individ och
arbetslag endast är 4,2 procentenheter. De genomsnittliga skillnaderna är ännu större i svarspositionen
“instämmer delvis/till stor del/helt” där skillnaden mellan individ- och skolnivå är hela 11,2
procentenheter. Skillnaden mellan individ- och arbetslag är här 6,5 procentenheter. Återigen ser vi dock
att fler väljer “vet ej” vid påståendena på skolnivå. Här är skillnaden gentemot individnivå hela 20
procentenheter.
”Förändringskapital” handlar om de kunskaper men också de attityder som krävs för att åstadkomma
faktiska och varaktiga förändringar. För en lärares del kan det handla om kunskaper om och en positiv
inställning till att göra förändringar i den egna undervisningspraktiken medan det för en skolledares
vidkommande kan omfatta att ha kunskaper om hur ett långsiktigt förändringsarbete realiseras. Som vi har
sett av enkätresultaten är det drygt var tredje lärare som anger att de märker någon form av koppling till
förstelärarens arbete i detta avseende. Samtidigt är det denna kategori där flest lärare anger
svarsalternativet ”vet ej”.
I intervjuerna tillfrågades rektorerna och förstelärarna om hur de ser på förändringen av lärarkollegornas
kunskap och förmåga att utveckla sin undervisning men också kollegornas förändringsbenägenhet och
vilja att testa nya arbetssätt från det att de tillträdde som förstelärare. Båda anser att det är svårt att isolera
försteläraren som faktor från de andra faktorer som de kan se har påverkat lärarnas förändringsbenägenhet
i positiv riktning. De ringar dock in ett antal områden där de anser att förstelärarna varit nyckelaktörer.
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En aspekt som särskilt betonas är att lärare i dag uppvisar ett större mod när det gäller att visa upp sin
undervisning. Förstelärarna beskrivs som ett slags föregångare för insatser som t.ex. lärande
klassrumsbesök, något som tidigare inte varit en självklarhet. I synnerhet har de bidragit till att
avdramatisera att man som lärare besöker varandras klassrum. Att någon gått före och ”låtit sig utsättas”
för besök av andra anses vara viktigt och här ser rektorerna en förändring av mentaliteten hos lärarna:
Vi vågar öppna klassrumsdörrarna. Man vill det liksom, kom in och titta på mig eller, kan jag få
komma till dig? Och det har ju varit en resa dit också, i dag är det ju inga problem. Inte det minsta
någonstans. (Rektor F-6)

Som antyds av citatet har det tagit tid att få en generell acceptans för nya sätt att arbeta. På samma gång
anser rektorerna och förstelärarna att det har blivit väldigt tydligt vilka lärare som inte vill vara med eller
som av olika anledningar har svårt att delta i förändringsarbetet. Lärare som gärna håller på sitt och
isolerar sig har fått det svårare för förändringstakten och förväntningarna på att du delar med dig har ökat.
Inte minst ser de intervjuade att den senaste läroplanen för grundskolan 2011 först med sig ganska
omfattande förändringar för lärarkåren.
En annan aspekt som märks av är att det är betydligt mer naturligt för lärare att våga fråga försteläraren
och föra öppna och prestigelösa diskussioner. De är mer öppna för att ta råd av andra och vill förändring. I
denna process har förstelärarna en viktig roll ”att ta de där första stegen, att man behöver en liten
igångsättare” (Förstelärare F-6). Överlag finns det en annan känslighet för att anamma nya kunskaper och
idéer. Samtidigt vittnar förstelärarna om att de stundtals har haft krav på sig att leverera och velat svara
upp till lärarnas förväntningar. Det har bland annat gällt att visa upp god undervisning, prestera bra
resultat i form av elevernas lärande och utveckling samt vara påläst.
Ett sammantaget intryck av de spår i verksamheten och pedagogiska implikationer som de intervjuade
rektorerna och förstelärarna lyfter fram är att det handlar om synergieffekter av flera samverkande
faktorer. Om det är något som specifikt kopplas till införandet av förstelärare så är det en ökad benägenhet
att få andra lärare att våga testa nya saker. Förstelärarna är en kraft i att bibehålla och underbygga
utvecklingsarbetet. Men det är inte karriärlärarreformen i sig som satt igång alla de processer som pågår,
mycket fanns på plats sedan tidigare:
Rektor: Jag ser det ju att alla de här så att säga insatserna med förstelärare, med rätt satsning på
kompetensutveckling omkring formativ bedömning och alla de här. På nåt sätt, det har hamnat väldigt
rätt i tid för oss.
Förstelärare: Alla de här pusselbitarna, alltså det går inte att plocka ut någon enskild.
Rektor: Nej, utan det är väldigt många saker som har gjort att de här tre sista åren har det hänt
jättemycket positivt.

I nästkommande avsnitt kommer de centrala resultaten att presenteras och diskuteras. I anslutning till
denna sammanfattande analys kommer också ett antal övergripande synpunkter av mer framåtsyftande
karaktär att lyftas fram.
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Sammanfattande analys Kalmar
Även om det handlar om relativt små skillnader mellan hur lärare förhåller sig frågor om hur införandet av
förstelärare bidragit till att utveckla olika dimensioner av verksamheten framträder läroplanskapitalet och
förändringskapitalet som de områden där vi kan tala om ett större genomslag än angående det moraliska
respektive undervisningskapitalet. Det bör återigen understrykas att den övergripande bilden är att en
majoritet av lärare inte anser sig se följder kopplade till just införandet av förstelärare och svarsfrekvensen
är som sagt mycket låg. En intressant fråga är ändå att tentativt diskutera hur dessa resultat kan tolkas och
på vilka sätt de kan tänkas höra samman med hur organisationen för förstelärare är strukturerad inom
barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetsområden samt förstelärares uppdrag?
En första aspekt är att se eventuella kopplingar mellan de högre värdena för läroplanskapital och
förändringskapital. Eftersom läroplanskapitalet handlar om den generella kunskapsbas som lärare och
skolledare behöver i sitt pedagogiska arbete som ämneskunskaper, insikter om läroplanen,
ledarskapskompetens mm är det en möjlig tolkning att detta i sin tur haft en positiv inverkan på lärares
uppfattning om vad som krävs för att åstadkomma faktiska och varaktiga förändringar i den egna
undervisningspraktiken. Kort sagt, förstelärares arbete via antingen olika lyft som Mattelyftet, arbetet i
ämnesgrupper, läscirklar eller särskilda insatser som språkutvecklande arbetssätt och ledarskap i
klassrummet (se också delrapport 1) har bidragit till att stärka lärarnas vilja och förmåga till förändring.
Något som talar för en sådan tolkning är att rektorerna ser att förstelärarna hjälper lärare att skapa en
större medvetenhet kring det man gör och varför. Utöver detta har pedagogiska diskussioner ökat och det
finns en större medvetenhet och kunskap om vikten av att hämta in underlag och analysera. Som
framhållits i en del av intervjuerna samt resultat från delrapport 1 bidrar förstelärarna till att sprida
forskningsresultat.
En andra aspekt är att relatera resultaten till organisationen och inte minst på det sätt som förstelärare på
förvaltningsnivå (nivå 3) koordinerar ämnesutveckling för olika ämneslag och hur förstelärare på nivå 2 är
handledare för de statliga satsningar som görs inom olika ämnesområden för lärare i verksamheten.
Genom att samordna sådana ämnesutvecklingsinsatser med förstelärarna på skolorna (nivå 1) skapas
förutsättningar för en större kraft i kompetensutvecklingsarbetet. Som framkom i ett citat från en rektor på
en av F-6-skolorna fungerade en av förstelärarna på nivå 3 som en viktig aktör för att synliggöra lärares
bedömningspraktik och hur de svarar mot läroplanens mål. Detta är ett bra exempel på hur ökade
kunskaper om bedömning kan stimulera till förändring hos lärare. Annat som ger stöd för en tolkning i
den riktningen är att förstelärarna själva kan se att lärares benägenhet att testa nya arbetssätt och ta till sig
dimensioner från forskningslitteratur och studiearbete. Arbetet i form av språkutvecklande arbetssätt,
läscirklar, medvetandegörande av lärares bemötande, läsprojekt, skapa och använda nya typer av
läromedel, modellektioner osv. har enligt den första delrapporten bidragit till en annan
förändringsberedskap och lyhördhet för förändring bland många lärare.
Det faktum att det moraliska kapitalet och undervisningskapitalet renderar lägst värden av de fyra
kapitalen innebär inte att de på något sätt är ointressanta. Tvärtom finns det variationer i hur lärare
bedömer påståenden i enkäten som faktiskt ytterligare stärker iakttagelsen att det dels kan finnas en positiv
koppling mellan läroplanskapitalet och förändringskapitalet, dels specifika dimensioner som kan kopplas
till förstelärarna i organisationen för skolutveckling. Inom ramen för undervisningskapitalet förekommer
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nämligen en del avvikelser där påståenden – som har mer eller mindre direkta kopplingar till
läroplanskapitalet – får högre värden än andra inom undervisningskapitalet. När lärare utifrån individnivå
får värdera hur förstelärare bidragit till att de reflekterar över och diskuterar utifrån beprövad erfarenhet
får ”Instämmer delvis/till stor del/helt” 42,2 procent, utveckling och medvetenhet kring undervisningen
stöds av 45,7 procent och förmågan att omsätta läroplanens intentioner och ämnesinnehåll i
undervisningen 38,4 procent. Alltså kan vi tala om en viss impact inom undervisningskapitalet med bäring
på kunskaper om läroplanen och undervisningen. Avseende lärarsamarbetet skattas dock betydelsen av
förstelärare lägre (Instämmer helt/till stor del/delvis värde 30,9 procent). Som tidigare påpekats kan detta
möjligen kopplas till upplevelsen av brist på tid för samplanering och samverkan som framgick i den
första delrapporten.
Avseende det moraliska kapitalet finns också exempel på resultat som avviker från den generella bilden
inom detta kapital. Runt 40 procent instämmer helt/till stor del/delvis i påståendena om en mer gemensam
bild av målen och att de utvecklat förmågan att formulera mål. Däremot framträder svagare värden för
påståendet att lärarna upplever sig mer delaktiga i och kan påverka skolans mål- och uppföljningsarbete.
Hur detta exakt ska tolkas kan diskuteras, men en tänkbar förklaring är att förstelärare verkar ha
synliggjort och förmedlat skolans mål, men att lärarna inte ser att delaktigheten i formuleringen av mål på
skol- och förvaltningsnivå förändrats. I den första delrapporten framhöll rektorerna att de via förstelärarna
har fått mycket enklare att tydliggöra ett helhetsperspektiv på skolan och att de fått ”draghjälp” i
utvecklingsarbetet och andra typer av insatser. Förstelärarna beskrivs som ett stort stöd för att
sammanlänka organisatoriska och pedagogiska perspektiv på ett sätt som inte tidigare hade varit möjligt.
Å andra sidan vet vi ingenting om utgångsläget, dvs. lärarnas uppfattning om hur mycket de sedan tidigare
upplevt delaktighet i målformulering och uppföljning på dessa nivåer. Högst sannolikt engagerar sig lärare
främst i mål och uppföljning i den egna verksamheten.
Den sammantagna bilden av resultat och konsekvenser på lärarnivå av karriärlärarreformens
genomförande i Kalmar är att lärarna, förstelärarna och rektorer har svårt att koppla förändringar till
införandet av förstelärare som enskild faktor. Det finns en mängd samverkande faktorer i
skolutvecklingsprocesserna. Denna uppfattning bekräftas genom intervjuerna med förstelärare och
rektorer. Under de dryga tre år som förstelärare varit verksamma kan vi ännu inte tala om några
genomgripande resultat på lärarnivå utifrån det underlag som samlats in, men det finns tydliga tendenser
och framträdande mönster som indikerar att lärare, förstelärare, rektorer och förvaltningspersonal ser
klara exempel på förbättringsarbete och att förstelärare spelar en viktig roll i sådana processer. För
Kalmars del gäller detta inte minst förstelärares arbete för lärares och pedagogers lärande, som varit en
övergripande satsning från förvaltningens sida. Utifrån den differentierade organisationen för
skolutveckling och förstelärare förefaller således kopplingen mellan förstelärare på olika nivåer samt
deras samarbete med rektorerna ha kommit en god bit på väg, inte minst vad gäller synliggörande av mål
för verksamheten och stärkandet av lärares kunskaper och förmågor för undervisning. I mindre
utsträckning verkar förstelärare kopplas till delaktighet i målformuleringsarbetet. Detta styrks av
ovanstående sammanställning och analys utifrån att läroplanskapitalet och förändringskapitalet är de
som värderas högst i kombination med vissa mönster i svaren på påståenden inom ramen för det
moraliska kapitalet och undervisningskapitalet. En fråga för det fortsatta arbetet kan således vara hur
organisationen kombinerar behovet av övergripande mål från förvaltningsnivå med
målformuleringsarbete på lärarnivå. I detta avseende kan de forum och kopplingar mellan nivåerna som
skapats via exempelvis ämnesnätverken utgöra modell för att fokusera på sådana områden.
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Nässjö kommun
Organisationen med förstelärare i Nässjö kommun kan karakteriseras som en nätverksbaserad och
differentierad organisation för styrning och ledning av skolutvecklingsarbetet. I denna organisation finns
s.k. karriärlärare som i sin tur är uppdelade i två olika funktioner och tjänsteformer: förstelärare och
utvecklingslärare. Förstelärare är placerade på skolan och arbetar under rektor med specificerade
didaktiska uppgifter. De ingår i skolans stödteam och skolutvecklingsgrupp. Utvecklingslärarna arbetar
med förvaltningsövergripande uppdrag och leds/stöds av utvecklingsledare. Både förstelärare och
utvecklingslärare har 20 procent av sin tjänstgöringstid avsatt för uppdraget (tidsbegränsat förordnande)
och inleder sin tjänstgöring med kompetensutveckling i form av en kurs vid en närliggande högskola.
Organisatoriskt ingår karriärlärarna i olika nätverk och träffas kontinuerligt inom ramen för detta nätverk
samt vid vissa tillfällen över nätverksgränserna. Den rådande nätverksorganisationen avser således förena
styrning och ledning av skolutvecklingsarbetet från förvaltningsnivå med rektorernas styrning och ledning
på skol- och enhetsnivå. Följande modell illustrerar organisationen för karriärlärarna samt deras roll och
placering i styrnings- och ledningskedjan:

Skolorganisationen för utvecklingsarbete inom Nässjö kommun
I den första delrapporten konstaterades att strukturen med nätverk var framgångsrik både strukturellt och
innehålls- och verksamhetsmässigt. Samtliga av de grupper som ingick i undersökningen underströk
betydelsen nätverksorganisationen och uppdelningen i två olika typer av verksamhetsfält –
förvaltningsövergripande och skolbaserade uppdrag. Detta ansågs skapa förutsättningar för att tillgodose
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olika behov i organisationen: i direkt närhet till den pedagogiska praktiken på skolan och
förvaltningsövergripande uppdrag som kan röra ämnesutveckling och pedagogisk handledning. Framför
allt upplevs nätverken spela en viktig kollegial och social funktion för karriärlärarna. De utgör 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.
I delrapport 1 framhölls att nätverken leds av utvecklingsledare och 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. Sammanfattningsvis ses nätverken som grund för kollegialt stöd och erfarenhetsutbyte samt
möjligheter att inbegripa alla nivåer i skolutvecklingsarbetet.
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 förstelärareutvecklingslärare 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.

Karriärlärarreformen och lärandekapitalen
I Nässjö är det relativt jämnt fördelat mellan de olika stadierna avseende svaranden: 18 procent uppger att
de arbetar på förskola, F-3, eller gymnasium. Det är marginellt färre (16 procent) från 4-6 och något fler
(24 procent) från 7-9. Svarsfrekvensen från Nässjö är 40 procent, vilket såklart påverkar
generaliserbarheten men ändå kan ses som relativt god. Det är heller inte särskilt stort internt bortfall vad
gäller enskilda påståenden utan detta ligger runt någon procent.
Intervjuerna genomfördes på fyra olika skolor i kommunen med rektor och karriärlärare F-6, 7-9 och
gymnasieskolan. Det fanns både förstelärare med lokalt baserade uppdrag på sin skola och
utvecklingslärare som arbetar skolövergripande närvarande.
På den ena F-6-skolan arbetar en förstelärare och en utvecklingslärare är knuten till skolan. De jobbar
tillsammans med samma mål och syften där fokus är matematik och matematikutveckling på skolan
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utifrån perspektivet 1-9. Vid den andra F-6-skolan arbetar en av förstelärarna med ledarskap i
klassrummet, främst mot lågstadiet. Den andra försteläraren arbetar med en annan rektor på skolan och
mot årskurserna 4-6. Uppdraget rör studiehandledning och språkutvecklande arbetssätt som fortbildning
för lärare. På skolan är en utvecklingslärare i matematik också verksam. Ena delen av uppdraget är mot
förskola/förskoleklass och den andra delen är analys och arbete kring nationella prov upp till år 6.
Avslutningsvis deltar en utvecklingslärare som arbetar med inriktning mot den fritidspedagogiska
verksamheten och att stötta det systematiska kvalitetsarbetet i dessa verksamheter med rektorerna.
Från grundskolan med årskurserna 7-9 deltar förstelärare och utvecklingslärare där huvudfokus handlar
om SO-undervisningen och främst ämnet historia. Kopplat till detta är språk- och begreppsutvecklande
arbetssätt, elevinflytande och delaktighet samt IKT som verktyg i undervisningen. Utvecklingsläraren och
försteläraren arbetar inom ramen för samma mål där utvecklingsläraren främst fokuserar på identifiering
av utvecklingsområden kopplat till rapporter från Skolinspektionen. I uppdraget ligger också mentorskap
för nyanställda.
Från gymnasieskolan deltar en utvecklingslärare med uppdrag att förbättra elevers måluppfyllelse i
moderna språk och att få elever att fortsätta läsa moderna språk, dvs. minska avhopppen. Arbetet grundas
på systematiskt kvalitetsarbete, t.ex. analys av åren 6-9 på grundskolan. Utvecklingsläraren genomför
också informationsmöten till föräldrar och elever. Vidare har utvecklingsläraren nätverksträffar med alla
lärare i moderna språk i kommunen. Ytterligare en del handlar om att stötta lärare i undervisningen på en
skola Den andra läraren som är förstelärare har nyligen börjat sitt uppdrag som handlar om formativ
bedömning i en lärgrupp på gymnasieskolan. Detta innebär att det är svårare och ännu för tidigt att uttala
sig om direkta resultat i verksamheten.
Genomgående för hur rektorer och förstelärare betraktar karriärlärarnas betydelse är att det är svårt att
tillskriva funktionen i sig en direkt betydelse för skolutvecklingsarbetet. Att de har betydelse ses som
självklart, men det anses viktigt att se till den större kontexten och att de är en del av en större helhet.
Exempelvis nämns Mattelyftet och andra insatser som centrala för att främja kollegiala lärandeprocesser,
processer som karriärlärare i sin tur haft möjlighet att underbygga och driva vidare. Som kommer att
framgå finns det aspekter där deras roll är mycket viktig.
Redovisningen av samtliga kapital i sin helhet presenteras först och följs av en mer ingående redogörelse
för respektive kapital samt avvikelser i materialet:
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Diagram 2: Fördelning mellan lärandekapital i Nässjö kommun (procent)
Bilden ser således relativt lika ut vad gäller tyngdpunkten på ”Instämmer inte alls” i upp emot hälften av
svaren. De som upplever en högst positiv förändring efter införandet av karriärlärare är ganska få svarspositionen “instämmer helt” får genomgående ett medelvärde på runt 5 procent. Vi kan också se att
“vet ej” uppmäter något höga värden. Även om skillnaderna mellan de olika lärandekapitalen till synes
inte är särskilt stora sticker särskilt det moraliska kapitalet tillsammans med undervisningskapitalet (om än
marginellt) ut från de övriga. Här framträder en skillnad på ca 5 procent mellan kapitalen avseende de som
instämmer helt/till stor del/delvis. En annan iakttagelse är att läroplanskapitalet och förändringskapitalet
hamnar på en likartad nivå, men samtliga resultat bör läsas mot bakgrunden av att reformen är en del av
ett större utvecklingsarbete och att det kanske är svårt att relatera förändringar specifikt till karriärlärarnas
arbete. Även motstånd mot reformen kan naturligtvis spela in, liksom en projekttrötthet eller stress bland
lärare, vilket inte minst karriärlärarna uttryckte som en utmaning med deras uppdrag i samband med första
delrapporten.
Till viss del kan den generella bilden problematiseras av skillnader mellan individ-, arbetslag- och
skolnivå och hur relationen är mellan dessa nivåer kommer mer ingående redovisas för respektive typ av
kapital. Ett par generella iakttagelser kan emellertid lyftas fram som att det t.ex. inte finns några större
skillnader mellan nivåerna vad gäller ”instämmer delvis/till stor del/helt” för alla kapital. Undantaget är att
individnivån uppmäter ett högre värde då det gäller förändringskapitalet. Ofta, men inte alltid, tar
arbetslagsnivån en mellanposition. I alla kapital kan vi också se att svarspositionen “vet ej” får ett högre
värde på skolnivå jämfört med framförallt individnivå men också arbetslagsnivå. Lärarna verkar tycka det
är svårt att uttala sig om påståendena när det gäller kollegiet eller enheten.
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Moraliskt kapital: Mål- och visionsarbete
Som tidigare framgått är det moraliska kapitalet det lärandekapital som får högst värden av samtliga
kapital. Emellertid är det ändå tydligt att lärarna uppger att de inte sett något genomslag sedan införandet
av karriärlärarreformen vad det gäller de påståenden som sorterar under detta kapital. De som instämmer
helt är en klar minoritet (medelvärde 5,6 procent) medan tyngdpunkten ligger på ”instämmer inte alls”
(medelvärde på 47,5 procent), följt av ”instämmer delvis (medelvärde 20,8 procent) och ”instämmer till
stor del (medelvärde 11,7 procent). I förhållande till detta får svarspositionen ”vet ej” också relativt höga
värden, dvs. svarspositionen har genomgående ett högre värde än ”instämmer helt”. ”Vet ej” har fått högst
svarsfrekvens genomgående vad gäller skolnivå, följt av grupp- och sist individnivå. Svaren rörande ”Vet
ej” indikerar möjligen att lärarna har lite insyn i kollegiets arbete med undervisningen, eller att det finns
en osäkerhet att uttrycka sig för kollektivet. Bilden av resultaten utslaget per varje svarsgradering kan
dock nyanseras genom att slå samman kategorierna ”Instämmer delvis/till stor del/helt” för då framträder
förhållandet att nästa fyra av tio lärare i enkäten på något sätt upplever förändring som kan kopplas till
införandet av karriärlärare. Sammantaget är resultaten som följer:

Instämmer inte alls
Instämmer delvis/till stor del/helt
Vet ej

Medelvärde (procent)
47,5
38,1
14,4

Tabell 5: Sammanställning moraliskt kapitel Nässjö
Givet det faktum att moraliskt kapital framhäver sig framför de andra lärandekapitalen finns särskild
anledning att fokusera på iakttagelsen att ett påstående inom detta tema sticker ut, nämligen upplevelsen
om att ha ett gemensamt mål. Just kring detta påstående upplever 44 procent av lärarna att det finns en
gemensam bild om mål och vad som ska uppnås och att karriärlärarna i detta avseende har bidragit till
detta. Framförallt märks skillnaden på individ- och arbetslagsnivå där värdet för “instämmer till delvis/till
stor del/helt” faktiskt är någon procentenhet högre än för “instämmer inte alls”. Det som också ska noteras
är att den stora förändringen ligger i svarspositionen “instämmer till stor del”, men också att det är 8,1
procent som svarar “instämmer helt” på arbetslagsnivå, vilket är det högsta värdet som uppmäts bland
påståendena. Bilden stärks av att “instämmer inte alls” som sagt får ett jämförelsevis lågt värde på 43,1
procent.
En annan anledning att dröja vid det höga värdet för påståendet om ”en gemensam bild med mina kollegor
om mål och vad som ska uppnås” är att det i den första delrapporten lyfts fram av förvaltningspersonal,
rektorer och karriärlärare att just arbetet med mål och visioner står i centrum för kommunens satsning med
”Framtidens skola i Nässjö kommun”. Den specifika indelningen med utvecklingslärare och förstelärare
skulle alltså med stöd i enkätresultaten kunna medföra och tala för att det finns förutsättningar till att
gemensamma mål och visioner sprids lätt på enheterna och konkret kan kopplas till och följas upp ute i
verksamheten.
Vad gäller ledningens förmåga att enklare och tydligare kommunicera mål till kollegiet följer det i stort
sett det övergripande mönstret. Majoriteten väljer “instämmer inte alls” (47,1 procent) medan den
sammanslagna positionen “instämmer delvis/till stor del/helt” får 34,9%. Här svarar också 18 procent ”vet
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ej”. Den första delrapporten indikerar vikten av rektorernas kommunikation och tydliggörande för
karriärlärarnas arbete och möjligen har det här funnits vissa otydligheter på vissa enheter.
Generellt sett är det svårt att se några större skillnader mellan de olika nivåerna individ-, grupp- och
skolnivå. Vad gäller ”instämmer delvis/till stor del/ helt” finns det bara några procentenheters skillnad
dem emellan. Det finns heller inte större skillnader vad gäller ”instämmer inte alls, men här kan noteras att
fler väljer på individnivå. Skillnaden mellan individ- och skolnivå är 6 procentenheter, medan skillnaden
mellan individ- och arbetslagsnivå endast är 1,5 procentenheter. I relation till detta står att “vet ej”
uppmäter högre värde på skolnivå, med en skillnad gentemot individnivå på 8,5 procentenheter.
Skillnaden mellan individ- och arbetslagsnivå är inte lika dramatisk utan uppgår endast till 2,5
procentenheter.
Utifrån resultaten i lärarenkäten utmärker sig som sagt det moraliska kapitalet som det område där lärarna
upplever mest genomslag från karriärlärarnas arbete. Det blir därmed intressant att relatera till hur rektorer
och karriärlärare i intervjuerna beskriver utvecklingen av skolaktörers gemensamma och delade
kunskaper, insikter och visioner om undervisning men också medvetenheten om vad som behöver
utvecklas och förbättras i den aktuella undervisningen. Vidare är frågan hur rektorer och karriärlärare ser
på utvecklingen av förmågan att kommunicera mål och visioner, formulera mål och värden för arbetet
samt vilja att delta i målformuleringsarbetet.
Eftersom det vid intervjuerna närvarade både förstelärare och utvecklingslärare framträder en
mångfacetterad bild av hur målen för skolornas utvecklingsarbete formulerats. En given utgångspunkt
oberoende vilken nivå och skola karriärlärarna arbetar på är nämndens övergripande mål för ökad
måluppfyllelse. Där kan vi således tala om en styrning ”uppifrån”. Målen kan också formuleras av
rektorerna i samråd med förstelärarna och lärarna på skolan, dvs. en lokalt baserad målbeskrivning som
kommer ”underifrån”. Förstelärare respektive utvecklingslärare använder sig av olika underlag för
målformuleringen. En utgångspunkt för utvecklingslärarnas uppdrag är systematiskt kvalitetsarbete där de
med stöd av utvecklingsledare på förvaltningen kartlägger, identifierar och planerar arbetet med sitt
utvecklingsområde. Underlag kan utgöras av t ex Skolinspektionens rapporter, resultat på de nationella
proven, elevenkäter eller olika typer av kartläggningar. När det gäller utvecklingslärarna så är det rektorer
och utvecklingslärare tillsammans med utvecklingsledare på förvaltningen som formulerar målen,
antingen för en enhet eller en enskild skola. På detta sätt finns inslag av en överordnad styrning i form av
förvaltningsbaserade uppdrag, även om dessa som sagt är framtagna med rektorerna.
Ett talande exempel på hur målformulering kan yttra sig i praktiken och hur styrning och ledning i
målformuleringsarbetet sker både ”uppifrån” och ”underifrån” ges från den ena F-6-skolan. Där ger
rektorn också en god inblick i hur samordning kan underbygga och stärka skolutvecklingsarbetet, även om
vederbörande har svårt att se några direkta effekter ännu för att det är för tidigt i processen. Rektorn
avvaktade först med att engagera sin förstelärare i ett utvecklingsprojekt för att vänta in ett annat
omfattande pågående projekt för lärarna och därmed undvika ”trängsel”. Därefter kunde nästa fas i
processen inledas. Så här beskriver rektorn det hela:
Då fick NN mest vara ute och observera och så och vi kom överens mer om hur vi skulle sätta
utvecklingsuppdraget. Sen så då började NN, och då kom du [syftar på utvecklingsläraren, DA] med –
och där var inte jag riktigt medveten om att du kom med – men det var bara en stor styrka som
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antagligen utvecklingsledaren såg att när man blir två i uppdraget så blir det mer styrka i det. Det
uppfattar jag att det har blivit, men sen kan jag inte påvisa några resultat än för det har inte varit igång
så länge. Men jag uppfattar att det blir en annan medvetenhet och jag kör ju också detta uppdrag
tillsammans med Matematiklyftet så att det ska kännas naturligt och att man fördjupar och får en annan
kvalitet i det.(Rektor F-6)

Som framgår av ovanstående citat så hade försteläraren och utvecklingsläraren olika uppdrag. De själva
beskriver det som att de gjorde en uppdelning av de mål som fanns för matematikundervisningen utifrån
olika åldersgrupper på skolan. Efter att ha sammanfört de olika målen utifrån sina uppdrag inleddes ett
arbete med observationer och enkäter till elever för att kunna göra en nulägesbeskrivning. Denna
nulägesbeskrivning utgjorde underlag för ett möte med alla lärare på skolan som undervisade i ämnet där
ett urval av resultaten från tre olika åldersgrupper lyftes och diskuterades. Detta möte följdes upp av
ytterligare ett möte med lärarna där alla gemensamt formulerade mål och preciserade hur de skulle arbeta
vidare i klasserna. Därefter har försteläraren och utvecklingsläraren arbetat lite extra med de klasser där
det fanns större behov, som ett stöd i undervisningen för läraren. Det senare arbetet har inte enbart
relaterat till själva ämnet utan ledarskap i klassrummet.
En intressant iakttagelse i intervjuerna är att förstelärarna och utvecklingslärarna således beskriver en
utveckling där de från början arbetade med separata mål på samma skola, men att de under arbetet kommit
att omformulera målen och använda sig av varandra som resurser i arbetet. Denna utveckling tycks vara
igång på flera skolor för karriärlärarna på 7-9-skolan ger en liknande bild som på F-6-skolan av hur de i
sitt arbete identifierat möjligheter till synergieffekter mellan sina olika uppdrag. Ämnesundervisningen har
varit en samlande faktor, men även det uppdrag som inriktats mot IKT och ökat elevinflytande har
kopplats samman och på nämnda skola arbetar förstelärare och utvecklingslärare med ett gemensamt
utvecklingsområde. Karriärlärarna och rektorn på 7-9-skolan förklarar detta med att de upplevde en
anhopning av olika projekt och insatser som satte tryck på dem själva och på lärarkollegiet (jämför citatet
från rektorn ovan). Genom att göra omprioriteringar och försöka hitta synergier mellan målen är
förhoppningen att undvika att skolutvecklingsarbetet spretar åt olika håll. Med ett tydligare fokus i arbetet
förväntar sig karriärlärarna och rektorerna också
Som tidigare framgått kan mål formuleras på olika nivåer i organisationen, men i intervjuerna
understryker såväl karriärlärare som rektorer att det främst är rektorerna som ”äger” utvecklingsarbetet.
Utvecklingslärarens roll är att sprida enhets- eller skolövergripande mål i verksamheterna och rektor och
förstelärare specifikt på sin skola. Detta sker på arbetsplatsträffar, arbetslagsmöten, ämneslagsmöten eller
mindre grupper som leds av förstelärare. Förankringsprocessen på skolorna är viktig och så här beskriver
en rektor på gymnasiet hur de gick till väga med försteläraren:
Det vi gjorde var ju att du [syftar på försteläraren, DA] efter din kartläggning så fick du prata på lite på
ett APT och gick igenom det – det har varit på ett par APT som du har pratat om vad du kommit fram
till – din process, hur det skulle se ut. Och sen skickade du också ut då att man fick anmäla sig för vi
tyckte att det var viktigt att det i det första skedet var av fri vilja, att man känner att det ger nåt så att
det inte blir påtvingat. Och så fick de anmäla sig till dig och så kom ju ni igång då som det var
planerat. (Rektor gymnasiet)

Hur ser då karriärlärarna och rektorerna på utvecklingen av lärarnas kunskaper om skolans mål, deras vilja
att påverka målen och deras förmåga att formulera mål? Samtliga ser att det sker betydelsefulla
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förändringar ute i verksamheten där de nämner bland annat en ökad medvetenhet om undervisningen hos
lärare. Det viktigaste via karriärlärarreformen är att den gett mandat att driva frågor och skapa
engagemang i gruppen: ”Det kändes väldigt bra för då kände man på nåt sätt att man fick vara med och
man kunde få med sig personalen på det här att det är viktigt för den ökade måluppfyllelsen att vi går
gemensamt åt samma håll. Vi fick till väldigt bra diskussioner där” (Förstelärare F-6). Samtidigt finns det
många samverkande faktorer så det är svårt att säga vad som kommer av vad. Många av lärarna var redan
insatta i arbetet att formulera mål. En utvecklingslärare upplever att det är olika på skolorna och skillnader
i hur mycket lärarna tagit till sig karriärlärarreformen.
Sammantaget finns det fog för att tala om att det moraliska kapitalet mycket väl kan ha gynnats av dels
den fleråriga satsningen på ”Framtidens skola i Nässjö kommun” där förvaltningen via rektorer ut i
organisationen kommunicerat målsättningar och förväntningar, dels införandet av karriärlärarna genom
innehållet i deras specifika uppdrag utifrån den pågående utvecklingen med systematiskt kvalitetsarbete
och koordinering av insatser mellan förvaltnings- som skolnivå. Något som ytterligare styrker en sådan
iakttagelse är att detta kapital också har i särklass minst andel av lärare som svarar ”Vet ej” i förhållande
till andra kapital. Som framgick i den första delrapporten är en stor fördel med den nätverksbaserade
organisationen med koppling till förvaltningens utvecklingsledare att det skapas förutsättningar för
beröringspunkter såväl vertikalt som horisontellt i organisationen. Det är alltså inte helt otänkbart att detta
är en av förklaringarna till att just det moraliska kapitalet dominerar bland de fyra lärandekapitalen.
Läroplanskapital: Kunskapsbas och förståelse för undervisningen
Inte heller när det gäller läroplanskapitalet ser respondenterna några större förändringar efter införandet av
karriärlärare. Återigen ligger tyngdpunkten på ”instämmer inte alls” med nästan hälften av
respondenterna, vilket betyder att de ställer sig avvisande till att karriärlärarnas arbete skulle ha påverkat
kunskapsbas och förståelse för undervisningen. ”Instämmer delvis” får näst flest svar (medelvärde 20,9
procent), följt av ”instämmer till stor del” (medelvärde 9,8 procent) och till sist ”instämmer helt” som bara
får några procent (medelvärde 5,0 procent). Även ”vet ej” uppmäter genomgående ett högre värde än
”instämmer helt”. Det ska dock noteras att ”vet ej” har en stor variansbredd med en del värden som ligger
runt 20 procent.
Om vi däremot slår ihop de svarsalternativ som indikerar påverkan i någon form, framträder ett intressant
mönster. Här är det en tredjedel av alla lärare som ser någon konsekvens av reformen i förhållande till
läroplanskapitalet. Utifrån enkätsvaren har läroplanskapitalet det näst högsta värdet avseende
sammanvägningen av svarsalternativen ”Instämmer helt/till stor del/delvis” men det har också näst högst
värde för ”Instämmer inte alls”. Likväl är det värt att notera att den generella bilden är så pass ”negativ”
och inte ger fog för det som både karriärlärare och rektorer pekar på i den första delrapporten, nämligen
möjligheten att påverka ”utanför klassrummet” och sprida god undervisningspraktik. Utfallet för en mer
samlad bild av resultatet blir som följer:
Medelvärde (procent)
Instämmer inte alls

48,0

Instämmer delvis/till stor del/helt

35,4

Vet ej

16,2

34 (89)

Tabell 6: Sammanställning läroplanskapital Nässjö
Mer än var tredje lärare som besvarat enkäten kan alltså se någon form av konsekvenser för kunskaper om
undervisning mm sedan införandet av karriärlärare. Det är dock ingen större skillnad mellan de olika
påståendena i enkäten som tillsammans ska mäta kunskapsbas och förståelse för undervisningen, utan alla
följer i stort sett samma mönster. Bland påståendena har den sista – huruvida arbetet påverkat hur läraren
”reflekterar och diskuterar att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund” – dock fått högt värde på
“instämmer helt” på individnivå (8,1 procent). I förhållande till detta påstående verkar det vara något
enklare att uttala sig med säkerhet på individnivå eller att fler ser mer positiva effekter i den individuella
verksamheten.
Vad gäller de olika nivåerna finns bara små skillnader på några få procentenheter när det gäller
svarspositionerna ”instämmer delvis/till stor del/ helt”. Individ- och arbetslagsnivå får här samma
medelvärde, vilket är 3 procentenheter högre än skolnivå. Vad gäller svarspositionen “instämmer inte alls”
finns ett mönster, där ett högre värde uppmäts på individnivå. Skillnaden gentemot skolnivå är 7
procentenheter, medan skillnaden gentemot arbetslagsnivå endast är 3,5 procentenheter. Detta motsvaras
av att fler väljer kategorin “vet ej” på skolnivå. Skillnaden mellan skol- och individnivå uppmäts här till
11 procentenheter. Det verkar således snarare handla om en försiktighet att uttrycka sig om förmågor på
skolnivå än att lärarna upplever en positiv effekt av karriärslärarreformen. Möjligen går det att uttrycka
viss förvåning över att ”vet ej” är så framträdande här eftersom t.ex. utvecklingslärarnas arbete skulle
kunna ha stor inverkan just på skolnivå men inte verkar ha fått det enligt lärarna.
I intervjuerna understryker rektorerna och karriärlärarna att de kan se en tydlig utveckling hos lärarna vad
gäller exempelvis kunskaper om ledarskap i klassrummet, systematiskt kvalitetsarbete, språkutvecklande
arbetssätt och formativ bedömning. Rektorerna framhåller att det förs mer samtal mellan lärare om elevers
behov och upplägg av undervisningen där karriärlärarna framträder som naturliga samtalspartners till
lärarna. Ibland kan det handla om att genomföra modellektioner och observera varandra,
kunskapsområden som är centrala för utveckling av undervisningen. Diskussionen om undervisning ökar
vid gemensamt fika och lärare frågar sig vad som fungerar, vad de andra har testat för olika metoder och
hur de utvärderar sin undervisning. På vissa skolor är förstelärarna inne i klasserna med andra lärare och
det sker en samplanering av undervisningen där fokus ligger på att t.ex. skapa intresseväckande
genomgångar eller att hjälpas åt vid kunskapsbedömning. Som rektorer och karriärlärare uttrycker det:
”Det händer saker”.
Samtidigt anser många att det är svårt att peka på någon enskild aspekt kopplad till karriärläraren som i sin
tur kan relateras till hur lärarna utvecklat sina kunskaper för undervisningen, men karriärlärarna uppfattar
att de i sin roll bidrar till att skapa fokus och att se till att diskussioner och arbetet inte spretar åt olika håll.
Just att det finns en person som håller tag i processerna underlättar för både lärare och rektorer. I en av
intervjuerna talar emellertid en utvecklingslärare om att karriärlärarreformen till sin karaktär mer är att
betrakta som ett slags riktningsgivare och sätt att förändra förhållningssätt till skolutveckling. Reformen i
sig är således till för att via karriärlärarna skapa mer långsiktiga och hållbara strukturer där resultaten i
många fall blir sidoeffekter som går in i större utvecklingsprocesser:
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Det här är ju, just det vi pratar om nu, de här olika projekten, det är ju intressant att på nåt sätt om man
nu inte kan mäta de här spin-off-effekterna som blir för sätter du fokus på nånting så får du – är jag
övertygad om – att då får du andra effekter som du först inte haft som mål eller tänkt på. Och det tror
jag är en utav hela den här reformens absolut viktigaste, att på nåt sätt att intellektualisera, teoretisera
undervisningen. Därför att skolan – upplever jag – har alldeles för mycket praktiska skäl att klara
dagen, klara veckan. Man måste också ha ett längre perspektiv och lyfta de här frågorna och då får du
andra positiva effekter. Och det tycker jag redan nu att man kan skönja det. Det pratas i mycket större
utsträckning om språkutvecklande förhållningssätt, om elevinflytande, hur kan vi använda den här
lärplattformen? (Karriärlärare 7-9)

I citatet ser vi återigen exempel som kan förklara varför det moraliska kapitalet uppnår höga värden, men
även hur det kan sammanlänkas till arbetet för att stärka lärares kunskapsbas. Karriärlärares uppdrag kan
rikta sig mot kunskapsmässiga dimensioner inom såväl lärarens ledarskap som kollegiala lärandeprocesser
ges. Ett exempel är hur karriärlärare arbetar med workshops där alla lärare som arbetar inom F-6 bjuds in
för att delta. Detta sker en gång om året och utgör ett centralt forum för kunskapsbildning och
erfarenhetsutbyte för grundskollärare. De olika sessionerna leds ofta av förstelärare och utvecklingslärare,
men karriärlärarna på den ena F-6-skolan understryker att de uppmuntrar lärare som inte har karriärtjänst
att också leda och presentera. Dessa workshops uppskattas mycket och är som sagt en viktig
samlingspunkt. Ett annat exempel är hur karriärlärare kan ge lärare kunskaper i konflikthantering och
bemötande, vilket framgår av följande citat:
Förra läsåret hade jag en handledning som jag jobbade med. Och där fick man ju vara med och till viss
del få in vissa tankar, att försöka ändra… Alltså vara med och försöka ändra tankesättet, för det är ju
ofta så att när man hamnar i en konflikt med sin elevgrupp – som detta faktiskt handlade om – så
fastnar man också i en tankegång – det har jag också gjort själv genom åren. Man behöver nån som
tittar på en utifrån. Då kan man känna att man är med där i en sån process, att man kan vara med att ge
tips om vad man kan pröva, om det kan fungerar och sen så kan man justera/…/(Karriärlärare)

Mycket av det som tas upp i det ovanstående citatet kan kopplas till undervisningen och lärarsamarbete.
Just dessa aspekter kommer att fokuseras i kommande avsnitt.
Undervisningskapital: Undervisningspraktik och kollegial samverkan
Lägst värde av de svarande lärarna i enkäten får de påståenden som kan kopplas till
undervisningskapitalet. Undervisningskapitalet sticker som sagt ut lite bland de övriga lärandekapitalen,
bl.a. för att det har den största andelen lärare som anger ”Vet ej” och högst antal ”instämmer inte alls”:
Återigen ser vi att tyngdpunkten för variabeln är ”instämmer inte alls” med värden upp mot hälften av
svaren. “Instämmer delvis” har det näst högsta medelvärdet (18,5 procent). ”Instämmer till stor del” har
låga värden (medelvärde 9,8 procent) i jämförelse med ”instämmer inte alls” men också i förhållande till
”instämmer delvis”. ”Instämmer helt” får genomgående betydligt lägre värde (medelvärde 5,0 procent).
Det är också nästan genomgående fler som väljer ”vet ej” än ”instämmer helt ” vad gäller detta kapital.
Lärarna uttrycker således en ganska stor osäkerhet kring frågorna. Det ska dock noteras att värdet för ”vet
ej” har en ganska stor variansbredd. Om vi däremot slår ihop de svarspositioner som pekar på åtminstone
någon form av påverkan, ser bilden något annorlunda ut. Även om värdet är lägre i detta kapital än i det
moraliska och i läroplanskapitalet, svarar var tredje lärare att de kan se någon positiv effekt av
förstelärarnas arbete vad gäller deras undervisningspraktik. Den sammantagna bilden illustreras i följande
tabell:
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Instämmer inte alls
Instämmer delvis/till stor del/helt
Vet ej

Medelvärde (procent)
49,1
33,3
17,6

Tabell 7: Sammanställning undervisningskapital Nässjö
Det finns inget tydligt mönster som skulle indikera en skillnad mellan de olika frågorna som tillhör
mätningen av det aktuella kapitalet. Samtliga frågor följer ovanstående bild med övervägande tyngdpunkt
på ”instämmer inte alls”, men också att bortåt en tredjedel av lärarna erkänner någon form av påverkan.
Ett något mer negativt utfall kan märkas i frågan om samarbets- och kommunikationsförmåga (utvecklat
samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga). Detta är främst tydligt i svarskategorin “instämmer inte
alls” på individnivå (57,3 procent), men även arbetslag- och skolnivå uppmäter relativt höga värden.
Skillnaderna är inte lika stora i “instämmer delvis/till stor del/helt” även om något färre instämmer i dessa
påståenden (medelvärde 30,4 procent). Eftersom det inte finns något utgångsvärde har vi enbart själva
skattningen att gå efter, men det finns inget som tyder på att karriärlärarna upplevs ha bidragit i någon
nämnvärd utsträckning avseende lärarsamarbetet.
Vad gäller de olika nivåerna finns bara små skillnader på någon procentenhet när det gäller
svarspositionerna ”instämmer delvis/till stor del/helt”. Skillnaderna är något större vad gäller “instämmer
inte alls”. Det är fler som ställer sig avvisande på individnivå än på skolnivå med en differens på 7
procentenheter. Arbetslagsnivå intar en mellanposition med en skillnad gentemot individnivå på 4
procentenheter. Igen ska vi ha i åtanke att den mer ”positiva” bilden på skolnivå inte motsvaras av en
liknande ökning på ”instämmer delvis/till stor del/helt”. Istället är det fler som är osäkra på skolnivå,
vilket resulterat i ett högre värde på ”vet ej”. Mellan individ- och skolnivå skiljer hela 11 procentenheter
mellan medelvärdena, medan det endast skiljer 5 mellan individ- och gruppnivå. Skillnaderna pekar på att
lärarna känner en större osäkerhet att uttala sig om reformens påverkan på skolnivå.
Vilka förändringar anser då karriärlärare och rektorer att de kan se avseende organiseringen av
undervisningen och hur uppfattar de sin egen roll för detta? En av de främsta förtjänsterna med
karriärlärarreformen som de ser är att det kommer ”spin-off-effekter” av själva reformen och att den i
kombination med andra faktorer leder utvecklingen framåt. Framför allt understryks lärarsamarbetet –
även om givetvis undervisningspraktiken också berörs: ”Jag vågar påstå att vi jobbar mycket mer
tillsammans i dag jämfört med bara fyra-fem-sex år sedan. Vi har…Det finns i dag organisatoriska
möjligheter att jobba två pedagoger i klassrummet. Vi har tydligare fokus, tycker jag, på ämnesutveckling.
Det berör ju oss alla.” (Karriärlärare 7-9).
Upplevelsen av att lärarsamarbetet ökat kan ställas mot ovanstående iakttagelse där nästan sex av tio lärare
direkt avvisar påståendena kopplade till samarbetets- och kommunikationsförmåga. Kort sagt delar inte
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lärarna denna uppfattning och som tidigare påpekats har vi inte inget utgångsvärde. Något som bör
betonas – och i synnerhet när det gäller de äldre årskurserna – är att karriärlärarna beskriver att de har
svårt att hitta tid för samplanering med de andra lärarna. Detta har dels att göra med schematekniska
svårigheter (och i de lägre åren finns en större flexibilitet) och på gymnasieskolan kan man därför inte
egentligen se att man samarbetar så mycket mer än tidigare. Där försöker man också att lägga kurser
parallellt så att det öppnas möjligheter för lektionsbesök, något som är grunden för arbetet med
bedömning för lärande. Också här sätter schemat gränser. De problem som lyfts fram i intervjuerna ger
självfallet ingen tillfredsställande förklaring av de olika uppfattningarna om lärarsamarbetet men de är inte
desto mindre ramfaktorer som bör beaktas.
Det kollegiala arbetet står ofta i centrum för samtalen under intervjuerna och karriärlärare och rektorer ger
olika exempel på förändringar av undervisningen som de kan se under de senaste åren. Som sagt
understryker de att det finns en mängd samverkande faktorer för de processer som pågår: matematiklyftet,
arbete med språkutvecklande arbetssätt, bättre organisation och mötesstruktur, ökad tillgänglighet av
undervisnings- och fördjupningsmaterial, stödet från utvecklingsledaren på förvaltningen, mm. Som
framhållits tidigare ser rektorer och karriärlärare att lärare utmanar elever mer i dag än tidigare, att
målstyrningen har ökat markant i undervisningen och det förs fler samtal som handlar om hur man
organiserar undervisningen för att nå ett speciellt mål. Det blir uppenbart att det finns en ökad benägenhet
att lärare testar nya arbetssätt och varierar undervisningen. Här tror karriärlärarna att de har en viktig
funktion att samordna och hjälpa lärarkollegorna att behålla fokus på uppgiften så att det blir mer
pedagogiska diskussioner snarare än koncentration på praktiska problem som ofta ligger utanför
undervisningen och som är svåra att göra någonting åt. I en av intervjuerna poängterar rektorn att det
knappast hade varit möjligt att få den kraft och fart i utvecklingsarbetet om det inte hade funnits en
avdelad resurs och en person som kan hålla i arbetsprocessen. På detta sätt har karriärlärarreformen
betydligt ökat förutsättningarna för att arbeta kollegialt och för att hantera arbetsuppgifter rörande t.ex.
dokumentation eller stöd med lärarresurser.
Karriärlärarna talar väldigt ofta om sin egen utvecklingsprocess i relation till lärarnas process. Uppdraget
har gett möjligheten att skapa distans till den egna verksamheten och att bättre förstå hur andra lärare
tänker samt att som karriärlärare ligger man längre fram i en tankeprocess. Inte minst har utbildningen
som de har gått varit en hjälp för att få syn på sig själv som ledare i klassrummet. Detta förhållningssätt
försöker karriärlärarna bära med sig i det egna arbetet. Stödet från förvaltningen i form av
utvecklingsledare och nätverken framkommer som viktiga sammanhang för karriärlärarna.
Rektorerna och karriärlärarna upplever att lärarnas förmåga att reflektera över och diskutera undervisning
utifrån beprövad erfarenhet har förändrats på flera sätt. Inom matematikundervisningen har Mattelyftet
bidragit till mindre läromedelsstyrd undervisning och att lärare mer ställer frågor till sig själva. En faktor
som de kopplar till införandet av karriärlärare är anordnandet av workshops. Dessa är betydelsefulla för att
diskutera och presentera många olika verktyg som lärare kan använda för sin undervisning. När det gäller
utveckling av förmågor för undervisningspraktiken tror dock flera karriärlärare att deras roll handlar om
att få lärarkollegorna att reflektera över sin undervisning. Vid sidan av betydelsen för En karriärlärare
uttrycker detta på följande sätt:
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Jag tror att jag har bidragit med att reflektera över huvud taget. Det låter ju väldigt dumt, kanske, men
när vi träffas så brukar jag alltid låta dem få tid att reflektera för sig själva. Ibland begär jag in det och
ibland gör jag det inte för att se hur de tänker och vad de tycker att ger. Och utvärdera försöker jag
göra mycket och då har jag kört utvärderingar på nätet så att vi kan läsa varandras utvärderingar så att
man kan ta upp någon annans tråd – håller med, håller inte med. (Karriärlärare, gymnasiet)

Karriärlärarens roll kan i många fall handla om att ställa ”de där obehagliga frågorna” och att få lärarna att
tänka till och se hur deras undervisning hör samman med elevernas lärande och resultat. I detta arbete
gäller det att själv ha en ödmjuk inställning som innebär att konflikt och osäkerhet inte uppstår för det
skapar låsningar i det kollegiala arbetet. Eftersom lärare är olika behövs olika sätt att försöka nå fram.
Förändringskapital: Utvecklings- och förändringsberedskap
Läroplanskapitalet och förändringskapitalet ligger väldigt nära varandra i fråga om värde i den totala
sammanställningen. Tyngdpunkten ligger på ”instämmer inte alls” (medelvärde 47,7 procent) följt av
”instämmer delvis” (medelvärde 19,9 procent). ”Instämmer till stor del” och ”instämmer helt” får mycket
lägre världen (medelvärde 9,3 procent respektive 5,9 procent). Alla påståenden följer dessa mönster och
även om det finns ytterlighetsvärden förändras inte bilden avsevärt. Just förändringsbenägenhet lyfts som
ett spår i verksamheten i delrapport ett, framförallt av karriärlärarna, men detta är inte tydligt i
enkätundersökningen (möjligen kan det uppfattas annorlunda på individnivå, se nedan). ”Vet ej” uppmäter
många gånger höga värden som överstiger ”instämmer helt/ till stor del” på varje påstående. Det är alltid
fler som väljer ”vet ej” än som ”väljer instämmer helt”. Lärarna uttrycker således även här en ganska stor
osäkerhet kring frågorna. Emellertid är variansen stor i svarspositionen, då det finns både många relativt
låga värden och många relativt höga.
Emellertid kan vi återigen slå ihop de positioner som indikerar någon påverkan – om än liten – till en
position. Då förändras bilden och även om de flesta lärare ställer sig avvisande menar drygt var tredje
lärare att de ser någon konsekvens av karriärlärarnas arbete i förhållande till förändringskapitalet. Detta
illustreras i tabellen nedan:

Instämmer inte alls
Instämmer delvis/till stor del/helt
Vet ej

Medelvärde (procent)
47,4
35,1
17,5

Tabell 8: Sammanställning förändringskapital Nässjö
Det finns variationer mellan påståendena som kan kopplas till förändringskapitalet. Exempelvis får
påståendet om det är lättare att ifrågasätta och reflektera över undervisning och arbetssätt något lägre
medelvärde vad gäller “instämmer delvis/till stor del/helt” (32,1 procent) än de övriga påståendena som
uppmäter medelvärden runt 36 procent. Det är också några fler som ställer sig avvisande till detta
påstående (medelvärde 49,4 procent).
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Vad gäller de olika nivåerna finns det mindre skillnader mellan individ-, arbetslag och skolnivå när det
gäller både ”instämmer delvis/till stor del/ helt”. Skillnaden uppgår endast till 2 respektive 5
procentenheter, där individnivå har det högsta värdet i båda fallen. I svarspositionen “instämmer inte alls”
är skillnaderna större, men även här uppmäter individnivå det högsta värdet. Skillnaden gentemot skolnivå
är 7 procentenheter och arbetslagsnivå 3 procentenheter. Detta förklarar också varför ”vet ej” har så pass
mycket högre värden på skolnivå – skillnaden mot individnivå är här hela 12 procentenheter.
Respondenterna tar tydligare ställning på individnivå och uttalar sig här med större säkerhet.
Som redan har framgått av intervjuerna kan rektorer och karriärlärare se en utveckling av undervisningen
och lärares förhållningssätt. De vittnar om ett allt öppnare samarbetsklimat och en vilja hos lärare att dela
med sig av det egna arbetet och att ta del av andras. Avseende utvecklings- och förändringsberedskap ser
de en skiljelinje mellan inte minst obehöriga och behöriga lärare där den senare gruppen är betydligt mer
benägen att våga bedriva en mindre läroboksstyrd undervisning. Till viss del går det också att se
skiljelinjer mellan hur länge man har jobbat i yrket. De som inte varit lärare i särskilt många år har flera
gånger en större drivkraft att dela med sig än de lärare som arbetat under många år. Samtidigt finns det
viktiga skillnader också inom dessa grupper. En aspekt som en av rektorerna lyfter handlar om att det
gäller att få lärare att vilja delta i förändringsprocesser och att det till stor del rör sig om frivillighet eller
att skapa motivation: ”Jag tror det är jätteviktigt också att man måste vara öppen för det och nyfiken på
det. Det är också en anledning till att det var frivilligt, din [syftar på karriärläraren, DA] grupp.”
Den ökade förändringsbenägenheten hos lärare bottnar inte enbart i införandet av förstelärare och
utvecklingslärare enligt de intervjuade. Om de ska urskilja en faktor som nära hör samman med
karriärlärarreformen och de förändringar de har kunnat se under senaste åren så gäller det att lärare
sannolikt blir mer villiga till förändring och undervisningsutveckling när det finns en större långsiktighet –
såväl i planerna för skolutveckling som med en aktör som håller i processen. En karriärlärare uttrycker
detta på följande vis:
Och innan känner jag också att det har varit lite mer ’quick fix’. Man har jobbat kanske så där, nu är
det – i mitt fall – mer långsiktigt och det känns bättre för att egentligen skolutveckling på två veckor,
det tror jag man kan stryka överhuvudtaget. Jag tror man måste ha långsiktiga mål och jobba länge
med det. (Karriärlärare gymnasiet)

I citatet skymtar ännu en gång en tydlig referens till det moraliska kapitalet och faktorer som kan förklara
varför just detta möjligen är framträdande i kommunen. Vidare kan vi hitta kopplingar till uppdragen hos
karriärlärarna som handlar om vikten av målmedvetet och målinriktat arbete där det enligt karriärlärarna
och rektorerna går att tala om en ökad ”känslighet” och ”mottaglighet” bland lärarkollegorna vad gäller
förändring:
Jag ser det ju mest hos dem när jag är ute en gång i veckan, de två jag jobbar med. De jag träffar lite
mer sällan blir ju på ett annat sätt. Utan det måste ju vara ett mer återkommande arbete. Men jag ser ju
det dels om jag är med och observerar. De snabba besluten de tar i klassrummet, om det blir rätt eller
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fel. Och när vi tittar på det efteråt, jag ser ju att de tar till sig av mina tips – att det blir en bättre
struktur. Och sen är jag mer ute efter att jag inte ska komma och pådyvla dem vad som funkar för mig
utan att de ska hitta sina egna vägar.(Karriärlärare, 4-6)

Att i sin roll som karriärlärare handleda kollegor innebär således att det under en tämligen kort tidsperiod
går att se konkreta resultat av arbetet. Detta är ju som vi sett inte något som gäller för andra typer av
processer som karriärlärarna ansvarar för. Utöver att det tar lång tid att förändra är karriärlärarreformen
inte någon enskild faktor för förändringar av lärares kunskaper och attityder som i sin tur är viktiga för att
åstadkomma faktiska och varaktiga förändringar. På den ena F-6-skolan upplever karriärlärare och rektor
att lärarna i stor utsträckning var förändringsbenägna redan före reformen och att Läroplanen för
grundskolan 2011 hade en viktig roll för detta, med vissa undantag från en del ”starka individer” som var
mer skeptiska. Samtidigt var dessa lite mer tveksamma personer och sedermera arbetslagen en viktig
plattform och styrka att få med sig i utvecklingsarbetet.
Att det pågår en positiv utveckling på skolorna är rektorerna och karriärlärarna ense om. Förstelärare och
utvecklingslärare upplever att de kan ge inspiration och att kollegorna i högre utsträckning vågar testa nya
saker och blir mer positivt inställda till förändring. I detta avseende bidrar de till att lägga grunden i
förändringsarbetet. Den reflekterande förmågan har utvecklats och inte minst de som är nya i yrket är
hjälpta av detta:
Den här reformen gjorde på nåt vis ändå att kommunen var tvungen att ta tag i kvalitetsutveckling på
nåt vis. Sen valde ju Nässjö kommun att göra lite extra runt den här reformen. Det kan man ju välja
olika men man måste ju ändå ha tagit nån form av steg att man tänker skolutveckling på lärarnivå och
inte förvaltningsnivå eller kommunövergripande, utan att det blir mer att lärare ska leda lärare på nåt
vis. (Karriärlärare, F-6)

Något som samtliga karriärlärare lyfter under intervjuerna är att de i fråga om förändrings- och
utvecklingsbenägenhet kan uppleva en viss projekttrötthet ute på skolorna. Det är många olika projekt som
pågått och fortfarande pågår. Detta skapar slitningar i organisationen och riskerar att personalen mer ser
skolutvecklingsarbetet som en rad av separata projekt snarare än en process. Att det blir en viss ”trängsel”
av olika pågående projekt tror karriärlärarna också bottnar i att många är drivna och vill förändring. På
detta sätt samlar summan av engagerade karriärlärare ett visst tryck inne i organisationen som givetvis
ytterst är positivt men som kan ha baksidan att det blir många ”bollar i luften”.
En annan dimension som karriärlärarna framhåller handlar om tidsbrist för lärarna. Det kan vara tufft att
hitta schematekniska lösningar som betyder att lärare kommer loss och kan arbeta mer koncentrerat samt
göra plats för diskussioner och samtal. Här tycker flera karriärlärare emellertid att det går att sen ökad
benägenhet hos lärare att prioritera och i detta har de sannolikt själva som karriärlärare bidragit. En stor
del handlar också om att legitimera skolutveckling och att se till att processer fortgår även när
utvecklingsläraren inte är på plats. Ett exempel på detta framgår av nedanstående citat:
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Jag tror att vi har gjort det legitimt att prata om matematikundervisning. Det är OK att prata om det när
man fikar eller är ute på rastvakt eller träffar en kollega. Alltså, man kan gå in och fråga hur gör du,
hur hade du gjort i det här? Nu ska vi jobba med det här inom matematiken, hur skulle du ha gjort med
det? Jag tror att bara vi lyfter frågan och talar om att det här, vi behöver prata om det här för vi kan
olika saker. Så legitimerar man själva diskussionen. Det kanske inte har vart så riktigt innan. Vi har
nog inte haft den kulturen på våran skola i alla fall (Karriärlärare F-6)

Sammanfattande analys Nässjö
I tidigare stycken har det vid ett flertal tillfällen påpekats att det moraliska kapitalet är det lärandekapital
som är mest framträdande när det handlar om betydelsen av införandet av karriärlärare. (Nässjö är i detta
avseende den kommun som uppvisar högst värden för de svarsalternativ som kan karakteriseras som mer
eller mindre positivt inställda. Detta återkommer vi till i den jämförande analysen i slutet av denna
rapport.) I förhållande till angivna värden för ”Instämmer helt/till stor del/delvis” i de andra kapitalen är
skillnaderna förvisso inte radikalt stora men ändå tillräckligt signifikanta. Det bör dock inte glömmas bort
att läroplanskapitalet och förändringskapitalet ligger nära varandra i nivå med endast 0,3 procentenheter
emellan. Tillsammans med det faktum att svarsfrekvensen är ganska god bör vi kunna dra slutsatser
utifrån resultaten. Visst är det så att den övergripande bilden är att en majoritet av lärare inte anser sig se
följder kopplade till just införandet av karriärlärarna, men hur kan vi förstå värdena och vilka kopplingar
går att se till organisationen för karriärlärarna och deras uppdrag?
Det finns ett påstående i lärarenkäten där en stor andel av lärarna menar att införandet av karriärlärare haft
inverkan och det gäller upplevelsen om att ha ett gemensamt mål. Som framgått ställer sig 44 procent av
lärarna bakom att det finns en gemensam bild om mål och vad som ska uppnås. Arbetet med att i
organisationen kunna sprida en målbild kräver att de olika sub-systemen är sammankopplade. I Nässjö
kommun är utvecklingslärare respektive förstelärare ”löst sammankopplade” med förvaltningsnivån
genom nätverksträffar och utvecklingsledare. Förstelärare är i detta avseende mer ”fast sammankopplade”
med rektorerna och den egna skolan, utan att för den skull tappa möjligheten till att vara sammankopplad
med förvaltningsnivån.
Arbetet med att föra ut visionen ”Framtidens skola i Nässjö kommun” sker således via förvaltningens
sammankoppling med utvecklingslärarna – som är verksamma ute på skolorna – och förstelärarna som
tillsammans med rektorerna formulerar specifika mål i skolledningsgruppen. Eftersom nätverken leds av
utvecklingsledare och att det finns en direkt koppling mellan förvaltningsnivån och förstelärarna på lärar/undervisningsnivån får både utvecklingslärare och förstelärare förutsättningar för att vara insatta i det
övergripande mål- och visionsarbetet samt återkoppla hur detta arbete fortlöper ute i verksamheten. Det är
inte otänkbart att denna organisatoriska koppling förklarar varför det moraliska kapitalet får höga värden
och att det just är i frågor om att ha gemensamma mål och att kunna formulera mål som lärarna kan se
följder av införandet av karriärlärare.
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En intressant iakttagelse som anknyter till ovanstående är att utvecklingslärare och förstelärare i allt högre
utsträckning eftersträvar en samordning av sina olika uppdrag för att det inte ska pågå parallella processer.
I den första delrapporten vittande både karriärlärare och rektorer om ”projektträngsel” och att det fanns en
trötthet bland delar av personalen att ta sig an nya uppgifter. Mycket tyder nu på att det i organisationen
görs åtgärder för att koncentrera utvecklingsarbetet och genom de resurser som karriärlärarna utgör hitta
synergieffekter. Det har tidigare framgått ett par exempel på sådana processer.
Att läroplanskapitalets värden ligger nära det moraliska kapitalet kan bero på att karriärlärarna hanterar
kartläggningsarbete med målformulering och olika typer av utbildningsinsatser som följd. Det finns alltså
kopplingar till arbetet för att stärka lärares kunskapsbas. Karriärlärares uppdrag kan rikta sig mot
kunskapsmässiga dimensioner inom såväl lärarens ledarskap som kollegiala lärandeprocesser. Detta skulle
alltså möjligen kunna förklara att lärarna till viss del kan se att karriärlärarna bidragit till deras
kunskapsbas som lärare och deras förmåga att reflektera över och diskutera undervisning på vetenskaplig
grund. Läroplanskapitalet har många likheter med undervisningskapitalet, men i detta avseende kan vi inte
se att undervisningskapitalet har någon framträdande position. Nästan sex av tio lärare direkt avvisar
påståendena kopplade till att karriärlärarna bidragit till att utveckla samarbetets- och
kommunikationsförmåga.
Förändringskapitalet ligger nära i nivå med läroplanskapitalet. Återigen är det viktigt att komma ihåg att
de allra flesta lärare inte kan se att karriärlärarna bidragit till utveckling rörande t.ex. benägenheten att
genomföra förändringar, men det finns ändå anledning att fundera över vilka tänkbara relationer som
förekommer mellan såväl organisationen och kapitalen som mellan kapitalen. Ett intressant tankespår är
att upplevelsen av en ökad kunskapsnivå kan tänkas få följder för lärares benägenhet att testa nya
arbetssätt i undervisningen. Som en del karriärlärare uttrycker sig så ser de att en av de främsta
förtjänsterna med karriärlärarreformen är att den har ”spin-off-effekter” som ger utvecklingen kraft och
fart.
Den sammantagna bilden av resultat och konsekvenser på lärarnivå av karriärlärarreformens
genomförande i Nässjö är att lärare, karriärlärare och rektorer har svårt att koppla förändringar till
införandet av karriärlärare som enskild faktor. Det finns en mängd samverkande faktorer i
skolutvecklingsprocesserna. Denna uppfattning bekräftas genom intervjuerna med karriärlärare och
rektorer. Däremot är det tydligt att de lärare som märker av effekter efter införandet av karriärlärarna i
första hand ställer sig bakom påståenden som kan kopplas till det moraliska kapitalet, dvs. förmågan att
formulera mål eller att ha en kunskap och förståelse om de mål som ligger till grund för det pedagogiska
arbetet eller en specifik utbildningsinsats. En förklaring till varför det moraliska kapitalet renderar högst
värden bland de fyra lärandekapitalen kan vara att det i kommunen under flera år pågått en målmedveten
satsning från förvaltningen och att målen i denna satsning kommuniceras via utvecklings- och förstelärare
samt rektorer genom den nära sammankopplingen med de aktörer på förvaltningen som arbetar med
utvecklingsfrågor. Nätverksorganisationen ger i detta avseende förutsättningar att via karriärlärarna nå
ut till skolornas utvecklingsgrupper och i omvänd ordning kan frågor på skolnivå lyftas till förvaltningen.
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När det gäller det svagare värdet för undervisningskapitalet finns bland annat aspekter som tyder på att
just lärarsamarbetet inte anses ha utvecklats och karriärlärarna anger att det är svårt att hitta tid för
samplanering med de andra lärarna p g a schematekniska svårigheter. En fråga för det fortsatta arbetet
kan således vara hur organisationen skapar ett gemensamt utrymme i schemat som skulle kunna öppna för
ökat samarbete mellan lärare.
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Vetlanda kommun
Organisationen med förstelärare i Vetlanda kommun kan karakteriseras som en decentraliserad
organisation med skolorna som bas för styrning och ledning av skolutvecklingsarbetet. Implementeringen
av karriärlärarreformen har haft störst strukturell och organisatorisk påverkan på den lokala skolnivån
eftersom samtliga förstelärare är skolbaserade, med vissa skillnader gällande gymnasiet. På
gymnasieskolan kan förstelärare arbeta skolövergripande (inom ramen för gymnasieverksamheten) med
sina uppdrag. Det finns en central styrgrupp bestående av verksamhetscheferna, men det förekommer
ingen direkt operativ styrning från förvaltningen utan förstelärarna arbetar med uppdrag under rektor på
sin egen skola. Inom ledningsgruppen har det dock funnits funderingar på att ha förstelärare med
kommunövergripande uppdrag kring exempelvis nyanländas situation, naturvetenskapliga ämnen, IT,
bedömarkompetens och systematiskt kvalitetsarbete och en sådan position är inrättad. Det finns dock inte
flera förstelärare som arbetar på övergripande nivå.
För grundskolans räkning har det under ett antal år pågått ett större projekt som kallas ”Ökad
måluppfyllelse i Vetlanda kommun” och detta har således haft en central utgångspunkt men själva
uppdragen har formulerats lokalt. För förstelärarna finns en generell uppdragsram som omfattar alla
förstelärare, men också ett skolspecifikt uppdrag eftersom det är skolans egna behov som styr. Rektor
avgör uppdraget tillsammans med försteläraren. Försteläraren är ofta kopplad till en skolutvecklingsgrupp
på skolan och är verksam på arbetslagsnivå med frågor rörande utveckling av undervisningen eller ett
ämne. Detta innebär att förstelärare arbetar i gränssnittet mellan lärarkollegiet och skolledningen.
Förstelärarna har tid avsatt i tjänsten för att arbeta med sina uppdrag. I den första delrapporten framgick
att förstelärarna ser den avdelade tiden för att arbeta med sitt uppdrag på skolan som betydelsefull.
Med tanke på den decentraliserade organisationen så finns det inga forum eller arenor på övergripande
nivå för förstelärarna, utan de träffas inom ramen för sina enheter. Exempelvis kan de leda ämnesträffar
mellan lärare på skolor inom sitt rektorsområde. I den första delrapporten framhöll förstelärarna att de
hade behov av gemensamma mötesplatser för att arbeta med sina uppdrag eller frågor relaterade till
skolutveckling. Sådana arenor ansågs kunna fungera som platser för erfarenhets- och ideútbyte och
kompetensutveckling. Avseende kompetensutveckling var detta något som också rektorerna efterlyste från
förvaltningens sida, dvs. en central kompetensutvecklingsplan. Det bör i sammanhanget nämnas att
förvaltningen under våren 2016 inlett en större kompetensutvecklingsinsats för samtliga förstelärare och
att en likartad pågår för rektorerna där grundskolans rektorer går en utbildning med stöd av universitet.
Utifrån resultaten i den första delrapporten tycker förvaltningen det är svårt att uttala sig säkert om följder
av karriärlärarreformen t eftersom det har gått för kort tid. De ser att förstelärarna är en betydelsefull
resurs som skapat förutsättningar för att på ett mer genomgripande sätt ta sig an och arbeta med projekt
och arbetssätt som redan förekom på grundskolan och gymnasiet/Vux. Inte minst har rektorerna fått ett
viktigt stöd och en samtalspartner. Vidare har de varit viktiga för att exempelvis introducera nya lärare.
För rektorerna har införandet av förstelärare inneburit en mängd nya möjligheter att utföra sitt uppdrag.
Förstelärarna deltar i arbetet med arbetsplaner och deras kunskaper om kollegiet och skolan är värdefulla.
Som rektor får man via förstelärarna också ”verktyg” och reformen passar bra in i det aktuella
sammanhanget eftersom det under senaste åren genomförts en mängd olika reformer som rektor och lärare
behöver stöd med att implementera. De kan också se att det skapats förutsättningar för en lärande
organisation med mer fördjupade pedagogiska diskussioner och samtal om forskning.
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I delrapport 1 ansåg förstelärarna att det är svårt att tala om några konkreta resultat av själva
förstelärarrollen ännu, men de pekade på att de kan se tecken i organisationen på att det pågår
förändringar. En aspekt som lyftes fram är att det blivit ett tydligare fokus på undervisning på vetenskaplig
grund och detta kopplar de till att de haft tid att kunna sätta sig in i forskningslitteratur och sprida detta till
sina kollegor. Till viss del börjar arbetet med kollegor ute i klassrummen att ge resultat i form av en ökad
medvetenhet, men de arbetssätt som förstelärarna använder ser de i första hand inte kopplat till
karriärlärarreformen i sig. Andra exempel är att de fått mer tid och möjlighet att genomföra kartläggningar
och analyser av elevresultat. Avslutningsvis talade vissa förstelärare om att de kan se en större trygghet i
kollegiet på skolan. Lärare förefaller tryggare i sin lärarroll och denna utveckling är något som
förmodligen inte varit möjligt på den aktuella skolan om det inte skapats förutsättningar i form av
förstelärare som stöd för struktur och organisation.

Karriärlärarreformen och lärandekapitalen
Svarsfrekvensen i Vetlanda är relativt god, 38 procent. Det är heller inte särskilt stort internt bortfall i
någon av frågorna, varför detta inte har beaktats i vidare omfattning än i metoddiskussionen. Alla stadier
(från F-3) i grundskolan är jämnt representerade. Störst andel av respondenterna (35 procent) är dock
gymnasielärare/vuxenutbildning, vilket är viktigt att ha med i beräkningen eftersom grundskolan och
gymnasieskolan olika organisation. Det finns en ledning i form av grundskolchef, gymnasiechef och chef
för vuxenutbildningen.
Intervjuerna genomfördes med rektor och förstelärare på tre olika skolor i kommunen F-6, 7-9 och
gymnasieskolan. Från F-6-skolan deltog två förstelärare som till största del har ett gemensamt uppdrag
som består i att båda två ingår i ledningsgruppen med särskilt ansvar för skolutvecklingsfrågor samt
fungerar som arbetslagsledare för varsitt arbetslag. Därutöver har de ämnesansvar och planerar och
organiserar träffar i sina ämnesgrupper som spänner över rektorsområdet. De fungerar också som
mentorer för nyanställda. Systematiskt kvalitetsarbete ligger inom ramen för uppdraget och handlar om att
dokumentera och följa upp, som ett stöd till rektorn. Huvudområdena de arbetat med handlar om ledarskap
i klassrummet och struktur i organisationen.
Från grundskolan med årskurserna 7-9 deltog tre förstelärare i intervjun. En av förstelärarna har haft hand
om IKT och matematik i sitt uppdrag, medan uppdraget under 2015 och framåt inriktats mer på
systematiskt kvalitetsarbete. Den andra försteläraren arbetar inriktat mot SO-undervisningen. Föregående
år upplevde förstelärarna uppdraget som mycket tydligare eftersom samtliga förstelärare på skolan
arbetade tillsammans med täta träffar. Under detta år är uppdraget mer splittrat, vilket de kopplar till att
mattelyftet och läslyftet pågår och att de inte längre har en direkt funktion i relation till lyften.
Systematiskt kvalitetsarbete är svårare att se några direkta och tydliga resultat av. Den tredje förstelärare
är handledare i ett av lyften och vederbörande upplever uppdraget som tydligt på grund av detta.
Försteläraren har hand om auskultation och besöker kollegor i undervisningen samt handleder nya
kollegor.
Från gymnasieskolan och vuxenutbildningen deltog tre förstelärare. Den ena försteläraren upplever att det
mesta av tiden går till undervisningen och att arbetet med själva uppdraget begränsas främst till de
kollegor som arbetar inom samma ämnesområde. Det är svårare att sprida till övriga arbetslag och
kollegor. Därmed pågår inget direkt projekt. Den andra försteläraren har i uppdrag att skapa och

46 (89)

genomföra en APL-handledarutbildning i vård och omsorg på skolans sida och den tredje utvecklar
verktyg och hjälpmedel för digitalt lärande.
Genomgående för hur rektorer och förstelärare betraktar förstelärares betydelse är att det är svårt att se
karriärlärarreformen som en enskild faktor för de utvecklingsprocesser och förändringar som sker. Att
förstelärare har betydelse ses som självklart, men det finns en mängd samverkande faktorer och det är
viktigt att se den större kontexten i form av olika lyft, t.ex. Mattelyftet, och arbetssätt på skolorna. Någon
skola samverkar exempelvis med universitet och bedriver praktiknära projekt och kompetensutveckling på
skolan.
Redovisningen av samtliga kapital i sin helhet presenteras först och följs av en mer ingående redogörelse
för respektive kapital samt avvikelser i materialet. Nedanstående sammanställning gör det enkelt kunna
uppfatta var tyngdpunkten ligger samtidigt som vi också kan göra en enkel jämförelse:

Diagram 3: Fördelning mellan lärandekapital i Vetlanda kommun (procent)
Det är alltså en stor majoritet som tar avstånd från påståendena om att förstelärare skulle ha bidragit med
faktorer som kan kopplas till de olika lärandekapitalen. Om vi ska tala om skillnader mellan kapitalen –
även om dessa inte är radikalt stora – framträder en tendens att fler lärare totalt sett anser att förstelärarna
bidragit till förändringar av det som i undersökningen karakteriseras som moraliskt kapital, alltså
skolaktörers gemensamma och delade kunskaper, insikter och visioner om undervisning men också vad
som behöver utvecklas och förbättras i den aktuella undervisningen. Samtliga tre övriga kapital hamnar 34 procentenheter lägre, tillräckligt för att vi ska kunna tala om att nämnda kapital sticker ut lite från de
övriga. Det som är intressant är också att andelen ”Vet ej” inte är särskilt omfattande, vilket kan tolkas
som att många lärare generellt sett anser sig kunna ta ställning till de olika påståendena.
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Till viss del kan den generella bilden problematiseras av skillnader mellan individ-, arbetslag- och
skolnivå, men här framträder också en tämligen likartad bild i alla fyra kapital. Hur relationen är mellan
dessa nivåer kommer mer ingående redovisas för respektive typ av kapital, men ett par generella
iakttagelser kan lyftas fram. Det finns endast små skillnader mellan de olika nivåerna i den mer positiva
svarspositionen “instämmer delvis/till stor del/helt”. Ofta får arbetslagsnivån något högre värde, eller
åtminstone lika stora värde som individnivå. Det ska noteras att skillnaderna här bara rör ett par
procentenheter. Vad gäller “instämmer inte alls” är bilden annorlunda. Fler ställer sig avisande till
påståenden på individnivå, följt av arbetslagsnivå och till sist skolnivå. Detta gäller genomgående men kan
variera i skillnadsstorlek. Vi kan då se en motsvarande skillnad mellan nivåerna på “vet ej” i alla kapital,
där fler väljer detta svar på skolnivå jämfört med framförallt individnivå men även arbetslagsnivå. Lärarna
verkar tycka det är svårt att uttala sig om påståendena när det gäller kollegiet eller enheten.
Moraliskt kapital: Mål- och visionsarbete
Om vi ska tala om något som urskiljer sig i resultaten i lärarenkäten så är det att påståenden kopplade till
det moraliska kapitalet erhåller mest stöd från lärarna. Självfallet är de som avvisar påståendena i klar
majoritet. .I alla frågor ligger tyngdpunkten på ”instämmer inte alls”, vilket åtminstone hälften av
respondenterna svarat i varje fråga (ibland betydligt mer). Svarspositionen ”instämmer helt” får endast en
frekvens på några procent (medelvärde 4,2 procent). Likaså har mittenpositionerna inte särskilt höga
värden, utan ”instämmer delvis” har ett medelvärde på 14,2 procent och ”instämmer till stor del” 10,7
procent (dock med ganska stor variansbredd). Även ”vet ej” får genomgående ett högre värde än
”instämmer helt”. Bilden blir dock mer intressant om vi slår ihop de positioner som indikerar något mått
av påverkan av förstelärarnas arbete. 30 procent av lärarna uppger då att de instämmer i någon mån med
påståendena, även om majoriteten ställer sig avvisande. Följande tabell visar förhållandena:
Medelvärde (procent)
Instämmer inte alls
Instämmer delvis/till stor del/helt
Vet ej

59,9
30,6
9,5

Tabell 9: Sammanställning moraliskt kapital Vetlanda
Vad gäller de olika påståendena i själva enkäten under detta kapital framstår frågan om en gemensam bild
med kollegorna om mål och vad som ska uppnås ut som avvikande. Här uppmäter “instämmer delvis/till
stor del/helt” ett betydligt högre medelvärde på 39,5 procent. Det ska noteras att det är i svarskategorierna
“instämmer helt” och framförallt “instämmer till stor del” som de stora skillnaderna kan noteras, alltså
mot den positiva delen av skalan. Den mer positiva bilden stärks av att “instämmer inte alls” också får ett
relativt lågt medelvärde vad gäller dessa påståenden (52 procent). Vad som ytterligare bör betonas är att
det inom variabeln inte finns några stora skillnader mellan individ-, grupp- och skolnivå, utan det ser
generellt ut som att fler upplever att det finns en gemensam bild om mål och vad som ska uppnås på alla
nivåer. Vad gäller ledningens förmåga att enklare och tydligare kommunicera mål till kollegiet följer det i
stort sett samma mönster som den övergripande bilden med höga värden på “instämmer inte alls” (55,4
procent) och något lägre på “instämmer delvis/till stor del/helt” (30,4). Här svarar också 14,3 procent ”vet
ej”, dvs. lika många som ”instämmer helt/till stor del”.
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I alla frågor är det flest som ”instämmer inte alls” på individnivå, följt av gruppnivå och sist skolnivå.
Skillnaden uppgår till ett genomsnitt på 6,5 procentenheter. Mellan individ- och gruppnivå är skillnaden
endast 3,5 procentenheter. Det kan noteras att skillnaderna vad gäller upplevelsen av gemensamma mål
inte följer detta mönster, utan har högst värde på gruppnivå. Dock är det här endast frågan om en variation
på någon procentenhet. Likaså är det inga större skillnader mellan nivåerna vad gäller ”instämmer
delvis/till stor del/ helt” Om vi tar hänsyn till olika nivåer i svarspositionen ”vet ej” så får skolnivå högre
värden än grupp- och individnivå. Skillnaden mellan individ- och skolnivå är dock bara 5 procentenheter,
vilket kan jämföras med 1 procentenhet mellan individ- och gruppnivå.
Totalt tre av tio lärare anger som sagt i enkäten att de upplever att införandet av förstelärare i någon mån
har bidragit till att stärka aspekter som kan kopplas till det moraliska kapitalet. Mot denna bakgrund är det
därför självfallet intressant att se hur förstelärare och rektorer uppfattar processen med målformulering
och inriktning på skolutvecklingsinsatserna utifrån intervjuerna. Samtliga intervjuade ger nämligen en
samstämmig bild av hur målformuleringsarbetet har gått till, även om det finns skillnader mellan
grundskolan och gymnasieskolan.
Inom grundskolan har en plan för ökad måluppfyllelse – ett projekt som grundskolorna arbetat med
gemensamt – varit vägledande och styrande och denna har fastställts av politikerna. Utifrån denna plan har
skolorna formulerat en egen plan med specifika mål utifrån de utvecklingsbehov som identifierats i
verksamheten, något som ligger helt in linje med skolorganisationen. Utvecklingsområden har arbetats
fram på respektive skola och förankrats i kollegiet. Flera av de intervjuade anger att målen på detta sätt har
formulerats underifrån i dialog med rektor/skolledning.
På den ena grundskolan fokuserades ledarskap i klassrummet, språkutvecklande arbetssätt och variation i
undervisningen för att möta elevernas behov. Under förra året handlade arbetet om ledarskap och under
innevarande år har tyngdpunkten legat på Mattelyftet och Läslyftet. På den andra grundskolan har
ledarskap i klassrummet och struktur i organisationen varit huvudsakliga mål och framöver kommer
bedömning för lärande att bli ett arbetsområde i skolutvecklingsarbetet. Följande citat från en dialog
mellan förstelärare och rektor ger en bra bild av arbetets inriktning och mål:
Rektor: Vi har format en gemensam linje och då har det handlat mycket om ledarskapet naturligtvis
och kommunikation, men också barn som har särskilda behov. Vi har dragit nytta av vår
specialpedagog som är väldigt kunnig. Så hon har haft internutbildning för oss allihopa. Men det gör ju
också att man får ett fokus tillsammans, på vad är det vi håller på med just nu? Så att det inte är tre
som håller på med nåt, och två med nåt annat.
Förstelärare: Och det har väl varit en stor del av uppdraget också hela tiden, att skapa den här ’viandan’ och den här ’vi-känslan’/…/vad vi står för.

Med den tydligare strukturen i arbetet och ett gemensamt fokus menar rektor och förstelärare att
lärarkollegiet präglas av ett ökat engagemang för och sluter upp bakom skolans mål: ”Vi har sett en
väldigt stor förändring på hur man deltar och hur aktiv man är för att vi ska nå målen på skolan”
(Förstelärare). Förstelärarna anser att rektorn haft en central roll för att få lärarna att vilja vara delaktiga
och delta och att det som förstelärare varit betydelsefullt att veta rektors målsättning. Rektor å sin sida
upplever att förstelärarna sitter inne med kunskap och kännedom om det som händer i klassrummet och i
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lärarkollegiet. Genom en nära och kontinuerlig kommunikation har förstelärare och rektor kunnat få en bra
synergi i utvecklingsarbetet.
På gymnasieskolan har målen för utvecklingsarbetet formulerats tillsammans mellan rektor och
förstelärare utifrån de behov som identifierats i verksamheten. Rektor och förstelärare beskriver att det
sakta men säkert sker en förändring i form av en större öppenhet för nya tankar, att lyssna på varandra och
inse att man är resurser för varandra. Rektor anser att det också måste ses i ljuset av att successivt och med
viss försiktighet introducera nya arbetssätt så att det inte skulle bli ett tryck på lärarna. Det är viktigt att
lyssna in lärarna och att vänta in så att allt fler blir trygga. Förstelärarna berättar att de ser att fler lärare
kommer och ställer frågor till dem och ber om hjälp. De upplever att lärarnas pedagogiska medvetenhet
rörande till exempel digitalt lärande och arbetssätt för svenska som andraspråk ökar och att ”tänket” mer
går i riktning mot att förändra undervisningen för att möta elevernas behov på ett annat sätt än tidigare.
En viktig aspekt i sammanhanget är hur målen för utvecklingsarbetet spridits i organisationen. Som
tidigare framkommit anger rektorer och förstelärare att lärarkollegiet varit inblandat i processen att ta fram
mål och också deltagit i de olika lyften. Av flera skäl har det givetvis funnits ett samband mellan målen
och förstelärarnas uppdrag. Sammanhangen där mål och uppdrag har gjorts kända är lite olika. På den ena
grundskolan har både arbetslag och ämneslag utgjort de centrala grupperna, medan det på den andra
grundskolan under i synnerhet den första tiden handlat om grupper kopplade till de olika lyften som varit i
centrum. Inom gymnasieskolan har den ena försteläraren anordnat särskilda träffar för att förmedla sitt
uppdrag och dess koppling till målen, medan de två andra förstelärarna inte har kommunicerat det på
något särskilt på grund av att de ansåg att det var känt av de flesta ändå. Den ena försteläraren arbetar
också inom ett särskilt sammanhang som riktar sig till främst en grupp lärare.
När det gäller lärarnas kunskap och insikter i de gemensamma målen ser förstelärarna på grundskolan en
utveckling när det gäller ledarskap i klassrummet. Förstelärarna på den ena grundskolan beskriver att det
blev ett tydligt fokus och diskussioner. De upplevde ett gemensamt behov och på sikt en ökad samsyn om
målen att stärka lärarledarskapet. De medel som använde i form av bl a lektionsbesök, var betydelsefulla
och förstelärarna agerade samtalsledare under diskussionerna mellan lärarna. Samtalen dokumenterades
och denna dokumentation var viktig för att kunna peka på förändring och utveckling. På den andra
grundskolan ger förstelärarna en bild av att mål- och visionsarbetet också stärkts. Inte minst har det funnits
ett ”tryck” från kollegorna:
Förstelärare A: Och det har ju också varit en önskan ifrån våra kollegor att vi ska jobba mycket och
diskutera, och det är de här ämnesgrupperna som har kommit upp nu, där har vi också pratat mycket
om vad är det man förväntar sig i de här ämnesgrupperna, vad är det man vill att man ska komma fram
till. Och det har det varit en stor del av det. Mål, dokumentation och bedömning. Och det är det vi har
lagt upp inför nästa träff att vi ska jobba med.
Förstelärare B: Det är väldigt viktigt att man får en röd tråd genom hela skolan och det är det vi håller
på med nu då. Att få den linjen rakt ifrån förskoleklassen upp till sexan. Och då är ju målen en väldigt
viktig del i det. Hur ska vi få eleverna till att nå målen i exempelvis svenska i alla olika åldrarna då.
Och då är ju målen och våra läromedel och det så, det har vi jobbat väldigt mycket med nu.

Som framgått av enkätresultaten är det tre av tio lärare som kan koppla positiva förändringar till
införandet av förstelärare inom ramen för det som benämns moraliskt kapital. Mot bakgrund av att frågan
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om en gemensam bild med kollegorna om mål och vad som ska uppnås stöds av ca fyra av tio lärare (se
ovan) är det samtidigt inte otänkbart att se en koppling mellan de exempel på målarbete som förstelärarna
ger och förhållandet att det finns visst stöd bland lärarna i nämnda fråga.
Läroplanskapital: Kunskapsbas och förståelse för undervisningen
Det som i rapporten benämns läroplanskapital erhåller lägre värden än det moraliska kapitalet, men det är
ändå det kapital som får näst högst värden. Fortsatt handlar det totalt sett om att de som inte instämmer
alls är i klar majoritet och att det enligt resultaten inte går att utläsa att lärarna kan se följder i
verksamheten som de vill koppla till förstelärares arbete. Tyngdpunkten ligger alltså på svarspositionen
”instämmer inte alls” med mer än hälften av respondenternas svar (går aldrig under 55 procent). Även
”instämmer delvis” får i regel något högre värden även om här också finns små avvikelser (medelvärde
17,0 procent). Detta kan ställas mot de avsevärt lägre värden som uppmäts för ”instämmer helt”
(medelvärde 2,7 procent) och ”instämmer till stor del” (medelvärde 8,2 %). ”Instämmer helt” uppgår ofta
till bara några procent och här finns ett flertal lägre värden på 1,8 %. Även ”vet ej” uppmäter
genomgående ett högre värde än ”instämmer helt” och många gånger också högre än “instämmer till stor
del”. Det ska dock noteras att ”vet ej” har en stor variansbredd, men många lägre värden.
För att kvalificera bilden något har vi återigen slagit samman de positioner som indikerar någon form av
påverkan. Utkomsten blir att något fler än var fjärde lärare uppger att de ser någon konsekvens för deras
kunskapsbas och förståelse. Majoriteten är naturligtvis fortfarande avvisande, men vissa indikatorer finns
för en mer positiv utvärdering:

Instämmer inte alls
Instämmer delvis/till stor del/helt
Vet ej

Medelvärde (procent)
61,5
27,9
10,6

Tabell 10: Sammanställning läroplanskapital Vetlanda
Det är ingen större skillnad i värde mellan de olika påståendena som tillsammans utgör läroplanskapitalet,
utan alla följer i stort sett samma mönster. Vad gäller det kluster som mäter ökad reflektion och diskussion
kring att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund, får dessa något lägre värde vad gäller “instämmer
delvis/till stor del/helt” (medelvärde 25,6 procent) och något högre vad gäller “instämmer inte alls” (64,5
procent). I övriga påståenden ligger medelvärdet närmare 29 procent respektive 60 procent. Intressant i
sammanhanget är dock att nämnda påstående uppmäter det högsta medelvärdet i kategorin “instämmer
helt” (även om skillnaden inte är mer än några procentenheter). Detta märks speciellt på individnivå (4,9
procent). I förhållande till detta påstående verkar det vara enklare att uttala sig med säkerhet på
individnivå eller att fler ser mer positiva effekter i den individuella verksamheten.
Det är något större skillnader mellan de olika nivåerna. Vad gäller “instämmer inte” är det fler som ställer
sig avvisande på individnivå än på skolnivå. Skillnaden är här 8 procentenheter. Dock är skillnaden inte
lika markant mellan individ- och arbetslagsnivå, som då upptar en mellanposition (i genomsnitt 4
procentenheter mindre än individnivå). Däremot är det något fler som svarar att de “instämmer delvis/till
stor del/helt” på arbetslagsnivå, men här är skillnaderna mellan de olika nivåerna bara någon enstaka
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procentenhet. Således är det inte fler som ser någon påverkan av reformen på individnivå, utan snarare är
det fler som väljer “vet ej” på skolnivå. Det verkar således snarare handla om en försiktighet att uttrycka
sig om förmågor på skolnivå än att lärarna upplever en positiv effekt av karriärlärarreformen.
I Vetlanda kommun ligger enkätresultaten avseende läroplanskapitalet som sagt något under värdena för
det moraliska kapitalet. Alltså uppfattar nästan var tredje lärare att förstelärare – om än i ringa
utsträckning – på något sätt bidragit till att utveckla den generella kunskapsbas som lärare behöver i sitt
pedagogiska arbete, t.ex. ämneskunskaper, insikter om läroplanen och så vidare. Eftersom förstelärarna till
stor del har varit inblandade i de olika lyften som genomförts i kommunen förknippas de med stor
säkerhet med dessa och lyften i sig har betydelse för lärares kunskaper om undervisning, bedömning och
lärande.
Förstelärarna upplever att det hänt mycket med kollegornas kunskaper, vilket till största del tillskrivs
lyften eller andra typer av utbildnings- och utvecklingsinsatser. Inom gymnasieskolan vittnar förstelärarna
om att kunskapsnivån i de områden som deras uppdrag omfattar har ökat. Det kan handla om att lärarna
förändrar sitt förhållningssätt och börjar använda material som försteläraren tagit fram. En annan synlig
följd är en ökad insikt om samarbetets betydelse i fråga om bedömning.
På grundskolorna talar förstelärarna om lyftens betydelse. Lärarna anses ha fått en större bank med
modeller för att undervisa och att de fått upp ögonen för olika arbetssätt. Eftersom lärarna utgår från
samma material blir det mindre kontroversiellt att dela med sig och kvaliteten i de pedagogiska samtalen
ökar betydligt anser förstelärarna. I sin tur leder detta till en ökad förståelse för andra ämnen och deras
mål. Med detta menas att lärarna alltså börjar tänka mer ämnesövergripande och vilka beröringspunkter
som kan finnas mellan ämnena. På en av grundskolorna har förstelärarna arbetat mycket med en läsande
klass och de kan se att fortbildningen i detta lärarmaterial gör läsundervisningen tydligare och mer
strukturerad.
Hur beskriver då förstelärarna kopplingen mellan sin roll i utvecklingsarbetet och de förändringar som de
kan se bland kollegorna? På den ena grundskolan upplever såväl rektor som förstelärare att lärare har ett
annat fokus och att förstelärarna hjälper till att hålla fast vid det som ska vara i centrum. Lärare delar med
sig av idéer och hjälps åt mer med eleverna. Det blir vanligare att lärare är inne i varandras klassrum
samtidigt för att undervisa för de upptäcker att de har mer kunskaper ihop och därmed arbetar mer
kollegialt. I detta sammanhang framhåller förstelärarna att de har en viktig roll i samtal och diskussioner
om kunskaper för lärande och bedömning. Förhållningssättet som förstelärare är också en mycket viktig
del för att skapa tillit och förtroende i kollegiet. Nedanstående samtal mellan tre förstelärare i en av
intervjuerna ger en god bild av detta:
Förstelärare A: Vi kanske påverkar genom att vara ganska drivande i diskussionen, försöker ställa
frågor och sånt om det låser sig.”
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Förstelärare B: Och sen kan jag väl känna, där är vi ju…. Där tänker jag inte så mycket på att jag är
förstelärare/…/men jag tror att man är ganska drivande i diskussionen, att nu har vi fattat det här, nu
går vi vidare. Där har man ju. Alltså, man tar på sig ett ledarskap även om vi har en ledare för vår
grupp. Jag känner ju mer – alltså jag jobbar ju med IKT – att man försöker driva det, att man delar med
sig…”
/…/
Förstelärare C: Sen tänker jag mig det här att dela med sig, att våga vara lite förebild i att faktiskt testa
nya saker. Att vara en förebild i att både ge och ta hjälp av andra med bedömning och sådana där
saker. Och det tror jag är viktigt nu behöver jag hjälp med att få den här uppgiften bedömd och då blir
det också ett kollegialt lärande i att andra vågar lämna ifrån sig saker.

Samtliga i intervjuerna uttrycker att utbytet mellan lärarna har ökat, något som inte enbart kan kopplas till
införandet av karriärlärarreformen som enskild faktor. Det finns många andra samverkande faktorer. Som
framgår av citatet ovan lyfter förstelärarna betydelsen av de kompetensutvecklingsinsatser som
förekommit i form av mattelyft och läslyft. Från rektorernas perspektiv handlar arbetet med
kunskapsutveckling hos lärarna om att hela tiden ha en kontinuerlig kommunikation med förstelärarna och
att via förstelärarna nå ut i klassrummen, eller som en rektor på grundskolan uttrycker det:
Jag ser det som en styrka med mina fyra förstelärare under förra året när vi träffades var tredje-fjärde
vecka. En halvtimme bara, men för att stämma av hur det gick med ledarskapet i klassrummet och med
litteraturen, vad som kom fram och så. Det såg jag som en jättestyrka. Också ett sätt för mig för att
veta vad som pågår och att tillsammans tänka klokt, som ni kunde jobba aktivt med ute i
arbetslagen.(Rektor)

Förstelärarna anser att lärarkollegiet som helhet har utvecklat sättet att diskutera. Det är nu mer styrda
samtal emellan lärare, ett större fokus på uppgiften och en diskussion med uttalade mål. Återigen
framhålls lyftens betydelse för att få lärare att ta del av forskning och nya arbetssätt. På grundskolan
känner också förstelärare som är ensamma i sina ämnen att det blir viktigt att använda
förstelärarkollegorna som bollplank.
En av förstelärarna på gymnasieskolan pekar på att det kan saknas forum och mötesplatser för
diskussioner lärare emellan. Det handlar i detta fall inte om en önskan att öka antalet möten utan snarare
att se över den befintliga mötesstrukturen och hjälpa kollegorna med att tid frigörs. Samma förstelärare
framhåller att det sker många informella möten i korridorer och arbetsrum. Däremot skulle det behövas
mer formella möten för att ge sådana diskussioner legitimitet. Vederbörandes upplevelse är att de lyckats
få upp pedagogiska frågor på agendan. En del av studiedagarna har använts för att arbeta med uppdraget
och detta har varit väldigt viktigt.
En annan dimension handlar om att förstelärarna upplever att lärarna pratar med undervisning än tidigare
och att de på ett annat sätt än tidigare prioriterar frågor som ligger nära undervisningen. Det är uppenbart
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att förstelärarna själva ser att de går in i ett lärarledarskap och att de utifrån sin roll har en viktig funktion
att upprätthålla struktur och innehållsligt fokus i samtal om skolutveckling: ”Man har mer styrda samtal,
man har en frågeställning som man diskuterar. Man fastnar inte i de här meningslösa sakerna som man
inte kan göra så mycket åt längre, tycker jag. Man har verkligen ett mål med diskussionen.” (Förstelärare
grundskolan).
Undervisningskapital: Undervisningspraktik och kollegial samverkan
Det finns en teoretisk koppling mellan läroplanskapitalet och undervisningskapitalet, men detta innebär
självfallet inte att dessa kapital per automatik ska följa varandra avseende värden. I Vetlanda värderar de
lärare som besvarat enkäten påståenden kopplade till undervisningskapitalet lägst, men det bör
understrykas att skillnaden i förhållande till förändringskapitalet är högst marginell och som framgått
handlar det överlag inte – även om det finns påvisbara avvikelser – om avsevärt stora skillnader mellan
kapitalen i sig.
Således är återigen tyngdpunkten för variabeln ”instämmer inte alls” med värden över 60 procent.
“Instämmer delvis” och “instämmer till stor del” får mycket lägre värden (medelvärde 14,5 procent
respektive 7,4 procent), likaså uppmäter “instämmer helt” ett medelvärde på endast 4,2 procent. Typvärdet
inom svarspositionen är 3,6 procent vilket uppmäts hela fyra gånger. Då förvaltning, skolledning och
förstelärare pekat just på vikten av förstelärarens roll och uppdrag vad gäller aspekter som kan relateras
till detta kapital finns anledning att fundera över vad som ligger bakom. Möjligen kan det förklaras av ett
motstånd i kollegiet eller att andra mer strukturella faktorer som påverkar, såsom tid eller otydlighet i roll
och uppdrag Det är också genomgående fler som väljer ”vet ej” än ”instämmer helt ” vad gäller detta
kapital och detta kan ses som en indikation på osäkerhet inför frågan. Vidare har “vet ej” också ett högre
medelvärde än “instämmer till stor del”. Om vi slår ihop de svarsalternativ som uttrycker någon påverkan
blir bilden delvis annorlunda och vi får möjlighet att nyansera resultaten. En fjärdedel av alla lärare menar
att de ser någon konsekvens i verksamheten, om än liten:

Medelvärde (procent)
Instämmer inte alls
Instämmer delvis/till stor del/helt

63,0
26,1

Vet ej

10,9

Tabell 11: Sammanställning undervisningskapital Vetlanda
Vad gäller de olika påståendena finns endast mindre skillnader, men det finns också tendenser i materialet.
Ett kluster av påståenden avviker nämligen något från de övriga och det är de som berör individens,
arbetslagets eller lärarna på skolenhetens utveckling av samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga.
Här blir värdena för “instämmer delvis/till stor del/helt” något lägre (23,7 procent), vilket motsvaras av en
ökning av värdet också på “instämmer inte alls” (66,3 procent). Mot bakgrund av förstelärarens roll för
utvecklingsarbete och samarbete har förts fram av rektorer och förstelärare i den första delrapporten tycks
lärarna inte uppfatta ett så stort genomslag i sin verksamhet. Samtidigt kanske svaren speglar en osäkerhet
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vad gäller förstelärarens roll eller ett motstånd mot reformen i sig. I sammanhanget kan nämnas att
påståendena kring reflektion och diskussion utifrån beprövad erfarenhet får högre värden på “instämmer
delvis/till stor del/helt” (28 procent).
Det är inga större skillnader i förhållande till individ-, arbetslag- och skolnivå, när det gäller “instämmer
delvis/till stor del/helt”. Det kan noteras att arbetslagsnivå får högst medelvärde, men detta skiljer sig bara
med någon enstaka procentenhet gentemot individnivå (3 procentenheter gentemot skolnivå). Skillnaderna
är större när det gäller “instämmer inte alls”, där betydligt fler ställer sig avvisande på individnivå
gentemot svål arbetslags- som skolnivå. Skillnaden mellan individ och de andra nivåerna är här
genomsnittligen 8 procentenheter. Det är också på skolnivå där ”instämmer inte alls” får sina lägsta
värden (runt 58 procent). Emellertid kan vi återigen notera att detta inte har att göra med en mer positiv
bild på skolnivå, utan snarare att fler känner sig osäkra kring eventuell påverkan här och väljer “vet ej”.
Mellan individ- och skolnivå skiljer 9 procentenheter mellan medelvärdet, medan det endast skiljer 4
mellan individ- och arbetslag. Då förstelärarna har ett generellt uppdrag och verkar arbeta nära rektorerna
vad gäller utvecklingsarbetet verkar konsekvenserna på skolnivå inte ännu ha märkts av alternativt att det
som lärare som sagt kan vara svårt att uttala sig om delar eller helheten av kollegiet.
Som framgått tidigare anser en stor majoritet av lärarna i enkäten att de inte kan se några förändringar.
Rektorerna och förstelärarna har i detta avseende en annan bild för de kan se flera viktiga förändringar,
varav den ökade benägenheten att dela med sig av material och behålla ett tydligt fokus avseende mål för
undervisningen är två huvudpunkter som lyfts fram i intervjuerna.
En första punkt handlar således att förstelärare och rektorer ser en tydligare struktur på undervisningen
och i lektionsupplägg. Förstelärarna menar att de inte hade haft samma möjligheter att arbeta för en mer
strukturerad undervisning om det inte hade blivit tillfällen för auskultationer, diskussioner och
studiecirklar. Här kan de alltså i kombination med andra insatser se kopplingar mellan deras uppdrag och
undervisningens förändring. Så här svarar en förstelärare på frågan om förändringar relaterade till
uppdraget:
Det är väl det här med strukturen, att vi försöker ha samma struktur alla för det hittade vi ju i den här
litteraturen som vi läste som vi knöt an till att, alltså varför är det viktigt att alla elever möter samma
struktur i klassrummet. Vi har ju det här med mål, lektionens mål, start och slut och att vi gör lika där.
Och det gör ju att man tänker kanske till innan lektionen, man har ju ett mål med lektionen och delar
med eleverna. Så gjorde ju inte alla innan, fast i dag gör ju alla det. (Förstelärare F-6)

På en av grundskolorna har ledarskap i klassrummet varit huvudtema och i linje med detta har
förstelärarna arbetat för struktur och ordning, ett gemensamt tänk och en samsyn kring undervisningen
samt en ”röd tråd” i ämnena. Deras arbete har innefattat att skapa nytt material och att få materialet att
hänga ihop och stämma med läroplanen. Det har förekommit mycket måldiskussioner och planering av
undervisningen där också rektorn försöker ha gemensamma träffar med diskussioner mellan lärare för att
öka utbytet inom rektorsområdet. Förstelärarnas arbete med att förändra undervisningen har dock inte
enbart riktats internt utan ett mål har varit att tillsammans med rektor tydliggöra hur lärarna på skolan
kommunicerar med föräldrar och hur man pratar om skolan. Detta kan ställas i relation till
gymnasieskolan där förstelärarna talar om att det finns en ökad nyfikenhet bland lärare avseende digitala
verktyg i undervisningen och särskilt när en lärare som tidigare varit mycket skeptisk kommer och frågar
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känns det bra. Den andra försteläraren på gymnasiet tycker sig se ett nytt ”tänk” och förhållningssätt
rörande undervisning av elever med svenska som andraspråk som yttrar sig i att lärare i allt högre
utsträckning ställer frågor till sig själva om undervisningens organisering och tydlighet. En rektor på
grundskolan uttrycker sig angående ett förändrat synsätt hos lärare på följande sätt:
Jag vet inte om det är direkt kopplat till förstelärarreformen, jag tror att den är en del av det hela att vi
har kommit ifrån det här att problemet ligger hos eleven. Vi diskuterar mycket mer i dag att hur kan
jag förändra min undervisning för att den här eleven ska lyckas. Vi är inte borta från det helt, och det
kanske vi aldrig kommer, men det finns en helt annan syn i dag tycker jag.(Rektor grundskola)

Som påpekats flera gånger tidigare anser rektor och förstelärare att det inte går att bryta ut
karriärlärarreformen som en enskild faktor bakom många av de utvecklingsprocesser som pågår i skolan.
Reformen måste ses i relation till de olika lyften och de kollegiala arbetssätt som lärare utvecklat. När det
gäller just utvecklingen av lärarsamarbetet på skolan som helhet finns en ökad öppenhet att ta och ge
konstruktiv kritik från en kollega, att auskultera och att undervisa tillsammans, menar rektorer och
förstelärare. Lärare är i dag mer resurser för varandra och ”vågar fråga varandra, det är ingen prestige i att
fråga” (Förstelärare F-6). Förstelärarna ser att de har en viktig uppgift att våga ta reflekterande samtal och
utmana i diskussioner så att det verkligen blir ett kollegialt lärande och en ordentlig uppföljning.
Därutöver finns det förutsättningar för en bättre kontinuitet i arbetet med förstelärarna. Bättre
förutsättningar för ett mer långsiktigt och fokuserat arbete med undervisning och kollegialt samarbete
framkommer också i följande samtal mellan rektor och förstelärare på gymnasiet:
Rektor: Jag tänker lite på det som lyftes här förut att den här ”förstelärar-plus-gruppen” [syftar på
utvidgad grupp, DA] ändå blir ett slags internt bollplank där vi diskuterar saker som vi sen då tar med
oss ut i arbetslagen. Då blir det lite mer, vad ska man säga, likriktat, att vi faktiskt i alla arbetslag
diskuterar mer en konkret frågeställning och i samband med det tänker jag så bör det ju rimligtvis bli
så att man ändå diskuterar med varann utifrån liknande frågor och på så sätt kommer framåt/…/
Förstelärare: Sen är vi ju en verksamhet som är väldigt spretig, i huset finns det väldigt många olika
grenar som kanske egentligen inte har sådär vansinnigt mycket med varandra att göra än att vi har
elever allihopa men så olika grejer. Men ändå att vi känner att vi är på väg mot ett gemensamt
förhållningssätt eller tänk eller sådär tror jag. Att vi pratar mer med varandra än vad vi gjorde förr. Det
var ännu djupare gravar mellan de olika enheterna tidigare.

En generell erfarenhet från såväl intervjuerna som de tidigare delrapporterna om styrning, ledning och
organisation av karriärlärarreformen i deltagande kommuner är att rektors roll ses som central för
skolutvecklingsarbetet. Förstelärarna ger exempel på att rektor i medarbetarsamtalen lyfter lektionsmål
och att det är ett ökat fokus på skolans målsättningar. Uppbackningen från rektor är central för
förstelärarna:
Jag ser en jättestor vinst i, jag kände mig ganska trygg från början när jag gick in i försteläraruppdraget
med vad mitt uppdrag var. Det är ju en stor eloge till vår rektor som faktiskt tydligt visade vad är det vi
ska jobba med, för det har vi ju förstått i diskussion med andra förstelärare att det inte alls är givet utan
många liksom fått famla lite i att vad ska jag göra i mitt uppdrag. Det och kopplat till att vi hade planen
för ökad måluppfyllelse, det är ganska givet vad är det vi ska fokusera på och då blir det ju enklare att
gå in i arbetet och driva direkt (Förstelärare F-6)
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Som tidigare framgått ges flera exempel på förändringar där införande förstelärare ses om en del och en
faktor bland andra utvecklingsinsatser. I nästkommande avsnitt kommer fokus att ligga på lärarnas svar
avseende det som benämns förändringskapital och hur de upplever kopplingen till införandet av
förstelärare. Dessa uppfattningar kommer i vanlig ordning att ställas mot hur förstelärare och rektorer
upplever utvecklingen av lärarnas förändringsberedskap och de spår som de kan se i verksamheten.
Förändringskapital: Utvecklings- och förändringsberedskap
Både förstelärare och rektorer vittnar om att de ser ett förändrat förhållningssätt och ett nytt ”tänk” kring
undervisningen hos lärarna. I lärarenkäten finns ett antal påståenden som handlar om att lärare ska värdera
hur de upplever utvecklingen av sin förmåga till förändring och kunskaper om att kunna förändra i relation
till införandet av förstelärare. Återigen ligger tyngdpunkten på ”instämmer inte alls” (medelvärde 61,9
procent) följt av ”instämmer delvis” (medelvärde 14,3 procent) och ”instämmer till stor del” (medelvärde
9,2 procent). ”Instämmer helt” får ofta bara några procent (medelvärde 2,8 procent). Medelvärdet för “vet
ej” (11,8 procent) är högre än för “instämmer helt” men även “instämmer till stor del”. Det ska dock
noteras att variansbredden vad gäller ”vet ej” är relativ stor. Om vi emellertid slår ihop de variabler som
indikerar någon upplevd förändring hos lärarna får vi en bild som liknar den i de andra kapitalen. Här ser
vi att åtminstone en av fyra lärare erkänner att förstelärarnas arbete har påverkat deras förändrings- och
utvecklingsbenägenhet i någon mån. Vi ska dock ha i åtanke att de flesta är avvisande och att de som valt
de mer positiva svarspositionerna är få. Sammantaget får de positiva svarskategorierna och den direkt
avvisande svarskategorin följande värden:
Medelvärde (procent)
Instämmer inte alls
Instämmer delvis/till stor del/helt
Vet ej

61,9
26,3
11,8

Tabell 12: Sammanställning förändringskapital Vetlanda (procent)
Det märks inget speciellt mönster mellan de olika frågorna utan alla följer det ovan angivna i stor
utsträckning. Emellertid avviker påståendena kring ifrågasättande och reflekterande kring undervisningen
något. Här är det färre som “instämmer delvis/till stor del/helt” (medelvärde 23,6 procent) och något fler
som ställer sig avvisande (medelvärde 64,3 procent). I de andra påståendena ligger värdena på 27-28
procent respektive 60 procent. I relation till detta kan noteras att påståendet om förändringsbenägenhet får
relativa höga värden för “instämmer helt” och “instämmer till stor del” vad gäller individnivå, vilket
indikerar att lärare ser förtjänster för egen del.
“Instämmer delvis/till stor del/helt” får lika stora medelvärden vad gäller individ- och arbetslagsnivå. Det
finns också endast en marginell skillnad mellan dessa nivåer och skolnivån på 2 procentenheter. Vad
gäller svarsalternativet “instämmer inte alls” är skillnaderna större. Det är fler som ställer sig avvisande på
individnivå, följt av arbetslagsnivå och till sist skolnivå. Skillnaden mellan individ- och skolnivå är 9
procentenheter, medan skillnaden mellan individ- och arbetslagsnivå är 5 procentenheter. Även vad gäller
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förändringskapitalet är det dock inte en mer positiv bild på skolnivå, utan förändringen i värde
korresponderar med en ökning av värdet på “vet ej”. Det finns säkerligen ett motstånd över att utrycka sig
med säkerhet för ämneslaget och kollegiet i stort.
Förändringskapital handlar om de kunskaper men också de attityder som krävs för att åstadkomma
faktiska och varaktiga förändringar. För en lärares del kan det handla om kunskaper om och en positiv
inställning till att göra förändringar i den egna undervisningspraktiken medan det för en skolledares
vidkommande kan omfatta att ha kunskaper om hur ett långsiktigt förändringsarbete realiseras. I denna
kategori anger lite mer än en av tio lärare ”vet ej”. Som vi har sett av enkätresultaten är det drygt en
fjärdedel av lärarna som anger att de märker någon form av koppling till förstelärarens arbete i detta
avseende. I intervjuerna tillfrågades rektorerna och förstelärarna om vilka kunskaper de ser som centrala
för lärare att utveckla för att kunna och ”våga” förändra sin undervisningspraktik. Det intressanta med
svaren på denna fråga är att de i stor utsträckning ger en belysande bild av förstelärarnas roll i
lärarkollegiet och också de strategier förstelärare använder i sitt arbete med t.ex. kollegial handledning
eller kompetensutveckling. Så här samtalar förstelärare och rektor vid den ena grundskolan:
Förstelärare A: Ja, det är väl att man inte får vara rädd att misslyckas ibland. Nämen, så är det ju att
man vågar släppa lite och testa saker. Hålla fast vid det gamla är ju alltid lätt, men alltså att våga pröva
andra saker och kanske känna att det är lite gungfly. Men ska man komma vidare i utvecklingen så
måste man ju pröva nya saker. Sen blir det ju inte alltid bra, men att kunna lära sig nånting av det, det
tycker jag är en bra egenskap.
Förstelärare B: Men då måste man ju ha kollegor som finns där och stöttar och att det finns ett
tillåtande i att misslyckas. Där tycker jag som förstelärare att vi har ett uppdrag i att också visa att jag
misslyckas också och det blir inte alltid bra. Att kommunicera det tydligt för då tror jag att det kan
bidra till det tillåtande klimatet.
/…/
Rektor: Jag tror att tid för samtalet, samtal, om man tänker sig…Jag har en bild av en samtalstrappa där
det är lätt att vi håller oss på de översta trappstegen för de är ganska ofarliga. Vi diskuterar det här hur
vi lägger upp nästa friluftsdag, alltså det här som inte påverkar mig så mycket utan vi måste ner på
djupet och det är lite jobbigt för där kan jag ju faktiskt behöva ändra mig själv och tänka om och, ja
reflektera över vad jag gör och kanske gör på ett annat sätt. Jag tror att det är dit vi måste.

Som framgår av ovanstående diskussion lyfter rektor och förstelärare fram vikten av goda stöttande
kollegor och ett tillåtande klimat. I andra intervjuer lyfts goda exempel, självförtroende och mod fram som
viktiga aspekter.
Andra frågor i intervjuerna kretsar kring synen på förändringen av lärarkollegornas kunskap och förmåga
att utveckla sin undervisning men också kollegornas förändringsbenägenhet och vilja att testa nya
arbetssätt från det att de tillträdde som förstelärare. Många aspekter av den utveckling som förstelärarna
och rektorerna kan se har redan framkommit i tidigare avsnitt och dessa är nära förknippade med insatser
som läslyftet, mattelyftet eller fortbildning i en speciell tematik. Lärarna anses ha fått en mer öppen
inställning till använda varandra som resurser i undervisningen. En av förstelärarna lyfter fram de sociala
mediernas betydelse och att lärare via Facebook och andra sociala forum kan få tips och idéer om att
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undervisa. Det ger bra underlag till diskussioner och en grund för undervisningsutveckling. Inte minst kan
det bidra till att koppla samman lärare på andra skolor med mötesplatser av informell karaktär. Därutöver
påpekar förstelärarna att lärare i dag har större möjligheter till omvärldsanalys eftersom man på ett helt
annat sätt än tidigare är insatt i processer och informationsflöden.
Den generella bilden som rektorer och förstelärare förmedlar är att de under de senaste åren märker av en
ökad benägenhet hos lärarpersonalen att pröva nya arbetssätt och samarbeta. Detta kan givetvis inte
tillskrivas karriärlärarreformen i sig, men att förstelärarna blir nyckelaktörer och bidrar finns det som sagt
tecken på. I en av intervjuerna när samtalet handlar om de kunskaper lärare utvecklar ger en förstelärare
sin syn på vad det egna och förstelärarkollegornas arbete till stor del bidragit med på skolan:
Men även viljan att förändra och viljan att få mer kunskap. Att det ska gå bättre för klassen, det ska gå
bättre för skolan. Det hade vi inte innan den viljan på samma sätt. Så nu vill man ha en bra arbetsplats
för alla, vi vill trivas tillsammans. Och där tror jag förstelärarna har – innan jag blev då också – varit
en väldigt bidragande länk till att sammanföra allihopa på ett väldigt bra sätt. Och det är stor skillnad.
Som jag ser sen innan NN och NN började så är det ju jättestor skillnad, jag har ju varit här länge då,
men det är jättestor skillnad när man har någon som har det övergripande och har kontakten så med
rektor och får det här att fungera i två arbetslag till att bli ett arbetslag ibland. Det är jättestor skillnad
att vi har nån som ser alla och hör alla. (Förstelärare grundskola)

Samtliga förstelärare och rektorer pekar alltså på att de ser förändringar hos sina kollegor. De understryker
att det givetvis finns skillnader mellan lärare för alla är olika individer, men som en rektor på grundskolan
uttrycker det har skolan en positivt inställd personal som vill utvecklas och utveckla undervisningen. Att
utvecklingen går i olika takt gör inget utan tvärtom tvingar det en att stanna upp och tänka efter. På
gymnasieskolan anser man att benägenheten till att förändra varierar, men att det i synnerhet hos nya
kollegor finns ett behov av utbyte, vilket å andra sidan inte är konstigt. Det gäller enligt förstelärare och
rektor att se långsiktigt på utvecklingsarbetet och stötta de processer som är i gång.
Avslutningsvis lyfter förstelärarna att de tror att det ännu gått för kort tid för att se särskilt tydliga resultat
av deras arbete och som framkommit hänger mycket samman med andra pågående processer. Rektorerna
instämmer i detta och de ser behovet av att fortsätta skapa strukturer för det pedagogiska ledningsarbetet
där förstelärare har en central funktion.
Sammanfattande analys Vetlanda
Resultaten från lärarenkäten i Vetlanda kännetecknas av tre huvudsakliga mönster och dessa tre och de
kopplingar som går att se till organisationen för förstelärarna och deras uppdrag kommer att stå i centrum
för denna sammanfattande analys. Utifrån svarsfrekvensen i Vetlanda bör vi kunna dra ett antal slutsatser
utifrån resultaten.
Det första mönstret är att en stor majoritet – sex av tio lärare – tar avstånd från påståendena om att
förstelärare skulle ha bidragit med faktorer som kan kopplas till de olika lärandekapitalen. Detta kan
ställas i relation till det andra mönstret att en tämligen låg andel lärare svarar ”Vet ej” vad gäller samtliga
kapital. Utan att övertolka resultaten kan detta förhållande mycket väl tyda på att lärarna som helhet är
ganska säkra på och generellt sett anser sig kunna ta ställning till de olika påståendena. (Förvisso är dels
majoritetspositionen som är avvisande, dels den lägre andelen som svarat ”Vet ej” inte unikt för just
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Vetlanda för tillsammans med Ängelholm intar kommunen en egen position i detta avseende. Detta
återkommer vi dock till i den jämförande analysen i slutet av denna rapport.)
Det tredje mönstret är att det framträder en tendens att fler lärare totalt sett anser att förstelärarna bidragit
till förändringar av det som i undersökningen karakteriseras som moraliskt kapital, alltså skolaktörers
gemensamma och delade kunskaper, insikter och visioner om undervisning men också vad som behöver
utvecklas och förbättras i den aktuella undervisningen. Det moraliska kapitalet sticker således ut lite från
de övriga. Givet att både grundskollärare och gymnasielärare besvarat enkäten går det i detta avseende
inte att utläsa några skillnader, så vi kan tala om förändringar inom båda verksamhetsområden. Det finns
här anledning att fundera över förvaltningsnivån och ledningsgruppen som målformuleringsarena.
Avseende grundskolan har projektet med ökad måluppfyllelse pågått under ett antal år och detta har
innefattat ett mål- och visionsarbete på både övergripande och skolnivån. Projektet har förankrats politiskt
och specifika mål har formulerats ute på skolorna – alltså en rörelse från både ”top-down” och ”bottomup”. En tanke är således att satsningen har haft en gynnsam effekt i form av att lärare i högre utsträckning
upplever att de delar en gemensam bild av målsättningar och kan se förstelärares roll för detta.
Något som tycks ge stöd till att satsningen inom grundskolan avseende ökad måluppfyllelse i Vetlanda
kommun har satt spår i lärarnas enkätsvar är att det finns ett antal påståenden i enkäten som signifikant
avviker inom området moraliskt kapital. Frågeklustret om en gemensam bild med kollegorna om mål och
vad som ska uppnås ut som avvikande (”jag har en gemensam bild med mina kollegor om mål och vad
som ska uppnås”; ”arbetslaget/ämneslaget har en gemensam bild om mål och vad som ska uppnås”;
”lärare på skolan/enheten som helhet har en gemensam bild om mål och vad som ska uppnås”). Inom detta
kluster svarar närmare fyra av tio lärare att de kan koppla en positiv förändring i varierande grad till
införandet av förstelärare och det är positionerna ”Instämmer delvis” och ”Instämmer till stor del” som
ligger bakom värdena. På motsvarande sätt är färre direkt avvisande. Också utifrån de nivåmässiga
värdena finns en stabil relation och det ser generellt ut som att fler upplever att det finns en gemensam bild
om mål och vad som ska uppnås på alla nivåer. Vad gäller gymnasieskolan/vuxenutbildningen går det att
göra kopplingar till den strategi som rektorn för fram och som handlar om att förankra centrala
frågeställningar internt i skolutvecklingsgruppen och att sedan gå ut i arbetslagen med liknande
frågeställningar till samtliga så det blir ett gemensamt fokus. Gymnasiet fungerar som en samlad enhet.
Avslutningsvis finns det rörande det moraliska kapitalet anledning att aktualisera de beskrivningar som
förstelärarna ger av sitt arbete i arbetslagen där särskilt ett tidigare citat från förstelärare i grundskolan är
intressant för det ger en fingervisning om hur arbetet med en tydlig målsättning för skolan som helhet
tycks skapa en tydlig viljeinriktning bland lärarna.
Läroplanskapitalet är det kapital som får näst högst värden och tänkbara förklaringar till kopplingen
mellan utvecklingen av den generella kunskapsbasen som lärare och förstelärarna kan ses utifrån att de till
stor del har varit inblandade i de olika lyften som genomförts i kommunen. Visst kan det i detta avseende
också finnas en effekt i form av tydligare fokus på mål och visioner för skolverksamheten i kommunen
och att det i samband med olika utbildningsinsatser uppstår kopplingar mellan de kunskaper och förmågor
som utvecklas och målformuleringsarbetet. Återigen är det betydelsefullt att komma ihåg att resultaten i
lärarenkäten inte kan jämföras mot några utgångsvärden. Vi har endast lärarnas skattning av förändring
kopplad till införandet av förstelärare att gå på.
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Förstelärarna upplever att det hänt mycket med kollegornas kunskaper, vilket till största del tillskrivs
lyften eller andra typer av utbildnings- och utvecklingsinsatser. Någon uppenbar koppling mellan
läroplanskapitalet och undervisningskapitalet finns emellertid inte, dvs. lärare värderar inte de påståenden
som är kopplade till dessa två kapital på ett likartat sätt. När det gäller det kluster av påståenden som
avviker inom undervisningskapitalet och som handlar om individens, arbetslagets eller lärarna på
skolenhetens utveckling av samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga går det inte att ge en direkt
förklaring till varför detta påståendekluster erhåller lägre värden. Det vi ska komma ihåg är att det inte
finns några utgångsvärden att utgå från: Lärarna kan ju de facto uppleva att samarbetsklimatet och
kommunikationen redan är fungerande och att förstelärare därmed inte bidragit. Om man ändå ska föra ett
hypotetiskt resonemang utgör gymnasielärare/vuxenutbildare 35 procent av det totala antalet svarande och
i ett av citaten från gymnasielärare ovan beskrivs verksamheten som något ”spretig”. Det finns dock inget
som tydligt pekar på att detta skulle vara anledningen till lägre värden inom detta kluster. Den nämnda
försteläraren pekar samtidigt på att ett gemensamt förhållningssätt håller på att utvecklas.
Den sammantagna bilden av resultat och konsekvenser på lärarnivå av karriärlärarreformens
genomförande i Vetlanda är att lärare, förstelärare och rektorer har svårt att koppla förändringar till
införandet av förstelärare som enskild faktor. Det finns en mängd samverkande faktorer i
skolutvecklingsprocesserna, men förstelärare och rektorer kan se exempel på att det sker förändringar av
förhållningssätt och ett mer gemensamt fokus. En majoritet av lärarna avvisar att de kan se förändringar
kopplade till införandet av förstelärare. Generellt sett är det runt tre av tio lärare som anger att de i
någon grad märker av effekter efter införandet av förstelärarna – med tidigare beskrivna variationer
mellan lärandekapitalen. I första hand ställer de sig bakom påståenden som kan kopplas till det moraliska
kapitalet, dvs. förmågan att formulera mål eller att ha en kunskap och förståelse om de mål som ligger till
grund för det pedagogiska arbetet eller en specifik utbildningsinsats. Att just det moraliska kapitalet
tenderar att dominera har relaterats till att det inom grundskolan under flera år har bedrivits en satsning
från centralt håll att öka måluppfyllelsen och att samtidigt den lokala skolan formulerat specifika mål
utifrån aktuella behov. I detta avseende finns också en koppling mellan satsningen och hur förstelärares
uppdrag är formulerade i en generell respektive en specifik del. Gymnasieskolan fungerar i stor
utsträckning som en enhet varvid organisationen är sammanhållen och sannolikt ökar förutsättningarna
för att samla arbetet. Att förstelärare kunnat fokusera på de skolspecifika behoven kan förklara varför
lärare upplever en förändring inom denna dimension. Mot bakgrund av att det relativt sett är få lärare
som anser sig kunna koppla förändringar till införandet av förstelärare finns det anledning att framgent
fundera över hur förstelärares uppdrag och arbete kommuniceras på skolan samt vilken betydelse de kan
spela för kompetensutveckling och utvecklingsinriktat arbete som stimulerar till förändringar i
undervisningspraktiken. Ett förslag kan vara att sätta samman en central utvecklingsgrupp bestående av
förstelärare och skolledare i syfte att samla erfarenheter och resultat av såväl det projekt för ökad
måluppfyllelse som bedrivits som gymnasieskolans och vuxenutbildningens strategier för
utvecklingsarbete.
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Ängelholms kommun
Organisationen med förstelärare i Ängelholms kommun kan karakteriseras som en decentraliserad
organisation med skolorna som bas för styrning och ledning av skolutvecklingsarbetet. I första
delrapporten framgick att implementeringsprocessen av karriärlärarreformen 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, men i det slutliga arbetet har den
inte styrt innehåll och utformning av förstelärarnas arbetsbeskrivningar. Rektorerna anger att de under
rekryteringen 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.
Samtliga förstelärare är skolbaserade och deras uppdrag har i varje instans utformats skolnära och med
utgångspunkt i verksamheten och förstelärarnas kompetenser. Många gånger har uppdraget fått växa fram
över tid. 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 förekommer ingen styrning
av uppdragen från förvaltningsnivå, men 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 fungerande form för att sprida erfarenheter mellan
lärare och över skolgränserna i kommunen anser förstelärarna. Utifrån rådande organisation förekommer
dock inga formella mötesplatser och utbyten för just förstelärarna.
I delrapport 1 slogs det fast 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 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. Rektorerna har haft olika strategier och lösningar för att inte
skapa organisatoriska strukturer som innebär att det uppstår parallella spår i utvecklingsorganisationen på
skolan.
I delrapport 1 ansåg förvaltningen att förstelärarna var viktiga för att förbättra och förstärka
undervisningen, men det var samtidigt en process som var påbörjad före introduktionen av förstelärare.
Utbildningen av och arbetet med lärprocessledare har i själva verket varit mer betydelsefull anser
förvaltningen, men karriärlärarreformen kom vid en lämplig tidpunkt. Rektorerna framhöll att det sker
positiv utveckling ute på skolorna som dock inte enbart kan knytas till karriärlärarreformen. Införandet av
förstelärare har samtidigt inneburit en mängd nya möjligheter för dem att utföra sina uppdrag. Det är
enklare att få med kollegiet eftersom fler drar åt samma håll. Förstelärarna ansåg å sin sida att det är svårt
att tala om några konkreta resultat av själva försteläraruppdraget, men att de kunde se tecken i
organisationen på att det pågår förändringar. Förstelärarna talade om att arbetet med kollegor ute i
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klassrummen till viss del började ge resultat i form av en ökad medvetenhet. Sammantaget var dock alla
intervjuade aktörer eniga om att arbetet med att utbilda och införa lärprocessledare haft stor betydelse för
att skapa förutsättningar för implementeringen av reformen.

Karriärlärarreformen och lärandekapitalen
I Ängelholm genomfördes fyra intervjuer med representanter från skolor i kommunen. Bland de
intervjuade fanns rektor och förstelärare från grundskolan och kommunens gymnasieskola. Intentionen för
förvaltningen var att representanter för alla nätverk varje stadium skulle närvara, men på grund av yttre
omständigheter kom två förstelärare som arbeta i 7-9 att medverka. I den följande texten kommer
rektorerna och lärarna att benämnas utefter de stadium de arbetar mot, dvs. 4-6, 7-9 samt gymnasiet.
Undantaget är lärare och rektor från F-9.
På F-9 skolan finns tre förstelärare som alla deltar i utvecklingsgruppen men har specifika uppdrag. Det
finns även uppdrag som är mer lika, till exempel att förstelärarna är samtalsledare i läs- och lärcirklar samt
varit ledare för fokusgrupper. På en annan medverkande grundskola (F-6) finns för närvarande fem
förstelärare. Skolan är en övningsskola gentemot lärarutbildningen på en högskola, vilket drivits och drivs
av förstelärare (även om hela skolan är delaktig). Förstelärarna har också arbetat som samtalsledare i olika
satsningar som t.ex. formativt lärande eller ett speciellt fokus på genus. Den medverkande försteläraren
har också stöttat upp en kollega. På den sista grundskolan (7-9) finns sex förstelärare och här har man
tillsammans diskuterat fram uppdraget, vilket definieras av försteläraren som att implementera det goda
evidensbaserade lärandet och öka lärarnas självkänsla. Förstelärarna leder bland annat mindre
utvecklingsgrupper. Från gymnasiet deltar en förstelärare som också är programgruppsledare. Arbetet
organiseras i projektform, vilket utvecklas nära verksamheten. Läraren har bland annat drivit ett projekt
kring auskultation och nu elevledda utvecklingssamtal. Andra förstelärare på skolan arbetar med andra
projekt som både kan vara ämnesövergripande och ämnesspecifika, men är styrda efter behov.
Vad gäller enkätsvaren är det en relativt hög svarsfrekvens i Ängelholms kommun (47 procent). Det finns
genomgående ett mindre internt bortfall i varje fråga på ett par procent, men detta har bedömts som för
litet för att kunna analyseras på ett meningsfullt sätt. Alla stadier är relativt jämnt representerade. Flest
respondenter finns från 7-9 (27 procent) och F-3 (27 procent), följt av gymnasiet (23 procent). 4-6 lärarna
är något färre (20 procent). I det följande redovisas först samtliga kapital i sin helhet, för att sedan följas
av en mer ingående redogörelse för respektive kapital och avvikelser i materialet. Följande diagram gör
det enkelt att uppskatta var tyngdpunkten ligger i varje kapital, samtidigt som vi kan göra en enkel
jämförelse mellan de olika kapitalen:
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Diagram 4: Fördelning mellan lärandekapital i Ängelholm kommun (procent)
Bilden avseende kapitalen ser lika ut med en tydlig tyngdpunkt på ”instämmer inte alls” (medelvärde runt
60 procent). ”Instämmer helt” får genomgående mycket låga värden. Om denna svarsposition slås samman
med mittenpositionerna ”instämmer till stor del” och ”instämmer delvis” kan vi se att runt en fjärdedel av
lärarna ser någon konsekvens av karriärlärarreformen i sin verksamhet – om än liten. Även om lärarna
generellt sett är avvisande, utmärker sig läroplanskapitalet med en aningen positivare bild (28 procent).
Det kan finnas många anledningar till att lärarna ställer sig avvisande till påståendena. En generell
iakttagelse är att lärarna anser att det är svårt att se ett ”före” respektive ett ”efter” karriärlärarreformen.
Denna analys stöds av intervjumaterialet. Det är tydligt att alla intervjupersoner, rektorer såväl som
förstelärare, anser att det sker ett stort utvecklingsarbete på skolorna samt att situationen har förändrats
mycket under de senaste åren. Detta faktum återkommer vad gäller mål- och visioner, kunskapsbas för
undervisningen, undervisningspraktik och förändringsbenägenhet. Det finns också en tendens att mer
tydligt placera in reformen som ett viktigt led i ett större utvecklingsarbete där man kanske inte riktigt ser
vad som har gett vad. Verksamheten i skolorna i kommunen har påverkats av många saker som satsningar
på IKT-pedagogik samt kollegialt lärande, som t.ex. Mattelyftet, utbildning av lärprocessledare samt
implementeringen och arbetet kring den nya läroplanen.
Moraliskt kapital: Mål- och visionsarbete
Det moraliska kapitalet är förknippat både med insikt om rådande läge för undervisningen men också
visioner kring det som behöver utvecklas och förändras. Det omfattar också arbete med mål och att
arbetslaget arbetar i gemensam riktning. Ser vi till enkätundersökningen i Ängelholms kommun ställer sig
de flesta av respondenterna ställer sig avvisande till att förstelärarnas arbete skulle påverka mål- och
visionsarbetet i någon utsträckning. Mer än hälften av respondenterna väljer att ta helt avstånd
(medelvärde 62,1 procent). Svarsalternativet ”vet ej” (medelvärde 9,5 procent) får ofta ett högre värde än
”instämmer helt” (medelvärde 4,3 procent), men det ska det ska noteras att det finns en relativt stor
variation. Vidare får mittenpositionerna ”instämmer delvis” och ”instämmer till stor del” relativt låga
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värden (medelvärde 14,1 respektive 8,2 procent) Om vi däremot slår ihop de positioner som indikerar
någon grad av påverkan ser bilden något annorlunda ut. 26,5 procent av respondenterna – åtminstone var
fjärde lärare – instämmer i någon mån att förstelärarnas verksamhet har påverkat arbetet med mål och
visioner. Följande tabell ger en bild av detta:

Medelvärde (procent)
Instämmer inte alls

62,1

Instämmer delvis/till stor del/helt

26,5

Vet ej

9,5

Tabell 13: Sammanställning moraliskt kapital Ängelholm
Det kan noteras att respondenterna uttrycker en större säkerhet på individnivå än skolnivå. Även om
skillnaderna inte är stora, ställer sig något fler helt avvisande till påståendena på individnivå, medan fler
väljer “vet ej” på skolnivå.
Den övergripande målsättning som genomgående nämns under alla intervjuer i Ängelholm är ökad
måluppfyllelse. Att det har varit möjligt för varje skolledning att inom vissa ramar forma förstelärarnas
uppdrag upplevs som väldigt positivt, främst bland rektorerna men också bland förstelärarna.
Förstelärarnas roll har berott på hur långt varje skola kommit i sitt arbete samt vilka behov som funnits i
verksamheten. Även lärarna uppfattar att projekt och utvecklingsområden utkristalliserats genom
gemensamma samtal kring verksamheten, speciellt efter den initiala osäkerheten och utnämnandet av den
andra kullen förstelärare. En lärare beskriver det övergripande arbetet på skolan enligt följande:
Och då började vi då se vilka förbättringsområden skulle vi kunna jobba med på vår skola. Och
så… när vi gjorde det så avsatte vi vissa arbetsområden där vi sa, detta ska vi driva gentemot
den övriga personalen, kollegiet, va. Och försöka jobba på ja, ett formativt, utvecklande sätt för
skolan. Så man hittar någon slags samsyn kring vad kunskap är och hur det fungerar i skolan
(lärare 7-9).

Det har varit tydligt och viktigt för flera intervjupersoner att förstelärarskapet handlar om en god
lärargärning. Således är det ett återkommande tema under intervjuerna att förstelärarna inte ska syssla med
andra saker på bekostnad av sitt läraruppdrag.
Vi var också noga i början med att en förstelärare ska fortsätta va det som förstelärare är bra på,
nämligen att undervisa. Så att inte man blir en administrativ person. Vi är också tre skolledare i
vårt rektorsområde, så vi kände det är inte det vi behöver utan vi behöver skickliga lärare men
som man då kan sätta på vissa uppdrag. Det var väl vår tanke från början (rektor 4-6)

Här menar de också att ett av de viktigaste uppdragen de har att leda andra med ett gott exempel eller
”fronta det lite” (lärare 7-9). Det finns således ett fokus på den goda lärargärningen, vilken hänger
samman med en betoning just på skolutveckling. Samtliga intervjupersoner anser att dessa roller
sammanfaller för förstelärare, även om alla inte betonar detta i samma grad.
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En central del i reformen är att utvecklingsarbetet decentraliseras och att aktörerna uppfattar detta som att
kommunen sätter beprövad erfarenhet i centrum för verksamheten. Det finns en stor förhoppning att detta
kommer att leda till högre måluppfyllelse än till exempel centralt anställda skolutvecklare. Ytterligare en
konsekvens av detta är att skolledningen ofta utgår från förstelärarnas specifika kompetenser och intressen
då uppdrag formulerats. På alla skolor finns ett starkt individuellt fokus och det har varit möjligt för
förstelärare att driva projekt kring övningsskolor, internationalisering och annat som de brinner för. Det
faktum att förstelärare ofta sitter med i utvecklingsgrupper och liknande, vilket ökar deras inflytande över
mål- och uppföljningsarbetet uttrycks också i de kvalitativa kommentarerna i enkäterna. Det är här
återigen svårt att särskilja förstelärarnas arbete från det större utvecklingsarbetet på skolenheterna och i
kommunen. I intervjuerna beskriver många lärare att skolornas satsningar på formativ bedömning och
kollegialt lärande, samt implementeringen av den nya läroplanen har förtydligat arbetet med att formulera
mål för undervisningen. Intervjupersonerna menar att fler idag arbetar med aktiv målbeskrivning inom
arbetsområdena samt olika sätt att tolka resultatet på. En lärare beskriver förändringen på följande sätt:
Nu är det ju att man väljer ut vilka mål, man bygger det nästan baklänges. Vad är det jag vill att
eleverna ska kunna? Vilka mål svarar det mot? Också plockar ut dem och det här, så får man
försöka bryta ner dem och artikulera dem gentemot eleverna. Vad innebär det? Så det arbetet
tror jag faktiskt att vi har blivit bättre på. Alla diskuterar det på ett helt annat sätt, mycket mer
konkret. (lärare 7-9)

I det statistiska materialet finns också en viss nyansering i de olika påståendena som tillsammans ska mäta
det moraliska kapitalet. Även om det här handlar om nyanser, snarare än stora skillnader, kan det vara värt
att notera. En mer negativ bild framträder i enkäten vad gäller det kluster av påståenden om delaktighet i
skolans mål och uppföljningsarbete. Medelvärdet för ”instämmer inte” är 66,4 procent och här uppmäts
också det högsta värdet för ”instämmer inte” på 70,6 procent på individnivå. Vad gäller ledningens
förmåga att enklare och tydligare kommunicera mål till kollegiet följer det i stort sett samma mönster.
Majoriteten instämmer inte alls (60,9 procent) medan ”instämmer delvis/till stor del/helt” får ett värde på
värde på 27,8 procent. Här svarar också 14,1 procent ”vet ej”, dvs. lika många som ”instämmer helt/till
stor del”, vilket också är anmärkningsvärt med tanke på att rektorerna i den första delrapporten lyfter
förstelärarnas roll i just detta arbete. Det är också anmärkningsvärt i förhållande till den bild som
framträder under intervjuerna. I tre av skolorna beskriver rektorer och lärare det som att agendan
diskuterats fram i utvecklingsgrupper. Eftersom förstelärarna i regel finns i dessa grupper har de också
varit aktiva i arbetet att formulera mål. Från denna grupp har sedan personalen informerats.
För skolledarna är det viktigt att ha hela personalen med sig, samt att medarbetarna känner att de kan
påverka och vara kreativa. Vidare upplever skolledarna att förstelärarna varit centrala i spridningen av
målen just för att de sitter i olika typer av grupper och kan föra ut och driva på de riktlinjer som bestäms.
De och lärprocessledarna blir nyckelpersoner för utvecklingen av verksamheten. Flera förstelärare lyfter
också att de har en central roll i att föra ut mål i verksamheten, se till att de diskuteras i olika typer av
arbetsgrupper men också att de har en möjlighet att ge återkoppling till skolledarna. En lärare säger:
Ja, vi kan gå direkt ut i verksamhet, ofta i anslutning till det här skolutvecklingsmötet och
liksom få feedback. Och ofta om inte alltid kan vi nästan vid sittande bord så att säga, mejla till
dig att så här förhåller vi oss till den saken som diskuterades för 30 minuter sen eller så (lärare
F-9)
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Förstelärarna uppfattar inte det som att målen endast dikteras uppifrån utan att de är med och
påverkar. Deras idéer stoppas inte om de går att genomföra. Två exempel kan illustrera detta. På en av
skolorna har försteläraren varit drivande i att starta upp en övningsskola gentemot en av landets
lärarhögskolor. Skolan baseras på förstelärarens erfarenhet av att lärarstudenter upplever att deras
utbildning är alltför teoretisk och behöver mer konkreta och verksamhetsnära riktlinjer. Projektet
involverar idag i praktik alla lärare på skolan. På en annan skola drev försteläraren ett öppenhetsprojekt
som var inspirerat av den lärprocessutbildning som hen genomgått. Här diskuterade lärarna vad som kan
påverka elevernas måluppfyllelse, t.ex. en bra lektion, en bra lärare och så vidare. Försteläraren berättar att
någon i gruppen lyfte frågan kring elevernas motivation och förståelse av vad de ska göra, vilket i sin tur
ledde till ett projekt kring att ha elevledda utvecklingssamtal. I båda exemplen ser vi återigen det
verksamhetsnära arbetet med att formulera mål och projekt, men också den roll som förstelärare kan spela
i formulerandet och genomförandet av dem. Bilden bekräftas under intervjuns gång också av rektorn som
menar att lärarens projekt kring öppenhet gjort att programgruppen nu fungerar som en grupp som ”drar åt
samma håll” medan de tidigare varit mer duktiga individuellt. Både rektor och lärare betonar att de
uppfattar detta som mycket positivt.
Läroplanskapital: Kunskapsbas och förståelse för undervisningen
Med läroplanskapital avses en mer generell kunskapsbas som lärare och rektorer behöver i sitt
pedagogiska arbete. Det innefattar såväl ämneskunskaper, kunskaper om läroplanen men också kunskaper
kring bedömning. Vad gäller förstelärarnas påverkan på läroplanskapitalet i Ängelholm skolor tecknas en
något mer positiv bild än vad gäller det moraliska kapitalet. . Emellertid ligger tyngdpunkten återigen på
instämmer inte alls” (medelvärde 59,5 procent), varför vi kan sluta oss till att lärarna inte ser förstelärarnas
arbete som direkt bidragande till att stärka denna form av kapital. ”Instämmer helt” uppmäter endast ett
medelvärde på 4,1 procent, medan mittenpositionerna också har relativt låga värden. ”Instämmer delvis”
har ett medelvärde på 15,4 procent och ”instämmer till stor del” 8,6 procent. Vi kan dock slå samman de
positioner som antyder någon skillnad i verksamheten i relation till förstelärarnas arbete. I detta fall
uppger genomsnittligen 28,1 procent att de deras läroplanskapital påverkats positivt i någon utsträckning.
Även om det inte skiljer många procentenheter ser vi alltså en mer positiv bild vad gäller
läroplanskapitalet än de andra kapitalen, då något fler ser att förstelärarnas arbete faktiskt har haft en
påverkan. Följande tabell ger en övergripande bild:

Medelvärde (procent)
Instämmer inte alls
Instämmer delvis/till stor del/helt
Vet ej

59,5
28,1
10,0

Tabell 12: Sammanställning läroplanskapital Ängelholm (procent)
Det finns också mindre skillnader mellan framförallt individ-, arbetslag och skolnivå, där individnivå
uppmäter högre värde både vad gäller ”instämmer inte alls” men också ”instämmer delvis/till stor
del/helt”. Vad gäller ”instämmer delvis/till stor del/helt” ser vi ingen större skillnad mellan individ- och
arbetslagsnivå, utan skillnaden gäller mot skolnivå på 5 procentenheter. Vad gäller ”instämmer inte alls”
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ligger skillnaden snarare mellan individnivå å ena sidan och arbetslag- och skolnivå å andra sidan. Även
här uppmäts en skillnad på runt 4 procentenheter. Den stora skillnaden mellan de olika värdena uppmäts
dock på ”vet ej” där skillnaden mellan individ- och skolnivå är runt 9 procentenheter. I detta fall är det
dock skolnivå som får högst värde. Här intar arbetslagsnivån en mellanposition. Att så många väljer ”vet
ej” kan ses som ett bortfall men också ses som en försiktighet kring bedömningen av resultatet på
framförallt skolnivå.
Det finns också en mindre skillnad mellan de olika påståendena inom kapitalet, även om de i stor följer
samma mönster. Bilden är något mer positiv bild kring de påståenden som rör lärarens, arbetslagets och
skolenhetens kunskap kring undervisning och bedömning. Här får ”instämmer delvis, till stor del/helt” ett
medelvärde på 30,6 % medan de andra frågorna ligger på 27,3 procent (utveckling av för yrkesutövningen
relevanta kunskaper och färdigheter) respektive 26,3 (större reflektion över och diskussion kring att
undervisning ska vila på vetenskaplig grund). En skillnad på några procentenheter finns också i
positionen ”instämmer inte alls”. Bilden stöds av att alla rektorer under intervjuerna betonar förstelärarnas
roll i att i att utveckla undervisningen och bedömning på enheten. Detta relateras till att de som utnämnts
till förstelärare har haft en viss kompetens och ett välutvecklat tänkande kring undervisning och
bedömning tidigare. Att de blev förstelärare bekräftar att det är på så sätt ledningen önskar att
undervisning ska bedrivas. Således har förstelärarna fått spela en stor roll i skolutvecklingen. Vidare leder
förstelärare grupper ute på skolorna som förbättrar undervisningen.
Vi har ett arbete där vi jobbar med en av de här rubrikerna och förstelärarna har var sin grupp.
Alltså hela poängen ska vara att det ska vara kort, kärnfullt och inspirerande både för
personalen och försteläraren. Inte en jävla massa skrivande, och läsande [av] en massa böcker.
Utan korta artiklar kanske, där man kanske får lite inspiration och sen testa det och komma
tillbaka till gruppen (rektor 7-9).

De projekt eller uppdrag som förstelärarna har haft menar många av intervjupersonerna (rektorer såväl
som lärare) direkt påverkar både synen på eleverna och på elevernas lärande. Detta är för att arbetet alltid
är kopplat dit på ett eller annat sätt. ”Men det är snarare en konsekvens än en förutsättning” (rektor
gymnasiet), då processen redan startat med till exempel olika utvecklingsgrupper, fokus på formativt
lärande och lärprocessledarna. En lärare lyfter också att man under Arete-meriteringen gjorde en stark
koppling till vad eleven ska uppnå, vilket i sin tur kom att påverka både undervisningen och synen på
elevens lärande i och med att målen för undervisningen hela tiden måste tydliggöras (se även ovan). Vad
gäller bedömning nämner alla aktörer att de tagit del av kompetenshöjande utbildningar och att de flesta
arbetar med formativ bedömning. På samma sätt som med undervisningen är det här fråga om en större
process där förstelärare kan ha spelat en roll i form av gruppledare eller genomförare. Dock pekar många
på att kollegiet genomgår webkurser kring bedömning tillsammans. Det är också tydligt att det händer
mycket kring just bedömning för tillfället, en hel del har att göra med den nya läroplanen, skolledningens
fokus på formativt lärande samt forskning och vidareutbildning. Precis som med skolforskningen går
verksamheten snabbt framåt. En lärare menar också att kollegiet som helhet börjat samtala och samarbeta
mer kring bedömning. Det kan till exempel handla om att konstruera gemensamma uppgifter som man
sedan sambedömer.
Det bör noteras att just påståendena kring förstelärarnas påverkan på undervisningens vetenskapliga grund
får relativt sett lägre värden i enkäten, särskilt med tanke på att förvaltningschefen tydligt kopplat
försteläraruppdraget till att ta del av aktuell forskning och att implementera evidensbaserat lärande och
kunskapsöverföring. Även om effekten inte är synlig i enkätmaterialet, verkar flera av de intervjuade
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förstelärarna förknippa sitt uppdrag starkt med detta. En lärare uttrycker det som att uppdraget är kopplat
till att ”hålla sig lite i framkant”(lärare F-9). Läs- och lärcirklar samt satsningar som Matte- och Läslyftet
drivs i många fall av förstelärare och deras arbete blir därmed kopplat till den ökande vetenskapliga
medvetenheten. En rektor säger:
Kraven på det vetenskapliga grunden så att säga har ju funnits ett par år tillbaka. Men jag tror
att alla projekt som vilar på vetenskaplig grund och det gör alla förstelärarprojekt, dom bidrar
till en positiv utveckling. Så på så sätt har de gjort det. Men det är inte det enskilda fenomenet
som gör det (Rektor gymnasiet).

I citatet framkommer också att många av intervjupersonerna ser just en ökad medvetenhet om aktuell
forskning är en del av en större process. Förstelärare kan således snarare ses drivande i satsningarna eller
som att deras roll är mer som genomförare i det att de leder grupper och projekt. Det allmänna klimatet,
nya kommunikationsteknologier, samt produktiviteten i samtida skolforskning spelar alltså en stor roll i
den ökade medvetenheten och diskussionen. Utbildningen anses inte som avslutad efter studierna, utan nu
färskar lärarna ständigt upp kunskaperna menar intervjupersonerna. Dessutom handlar förändringen inte
endast om att känna till central forskning, utan också en större reflektion kring och bruk av centrala teorier
i undervisningen. Det ställer således stora krav på hela kollegiet, inte endast förstelärarna
Trots att läroplanskapitalet får något högre värde i enkätundersökningen, präglas många av de kvalitativa
av starka negativa känslor kring jantelag, att förstelärarna blir en klick och att utnämningen är otydligt
eller dåligt motiverad i förhållande till det arbete som alla lärare lägger ner. Följande kommentar belyser
detta: “Förstelärarna gör precis det de gjorde för utnämningen och bidrar alltså lika mycket som andra
lärare på skolan, och det till stor del beroende på otydliga besked om vad de gör och förväntas göra!”
Dock ska det påpekas att en del kommentarer pekar mot en upplevelse av att förstelärarna har haft
betydelse, men mer indirekt med deras arbete i olika utvecklingsgrupper och i nära samarbete med.
skolledarna. Således kan då också erfarenheterna skifta mellan olika skolor.
Även om förstelärarna har en specifik kompetens kan detta påverka. Liknande teman går att urskilja under
intervjuerna. Många rektorer betonar förstelärares roll som en slags genomförare för förändringar
kopplade till den nya läroplanen eller olika kompetensutvecklingsprojekt. De har hållit i grupper och andra
projekt som varit del av större utvecklingslinjer. Här anses implementering av den nya läroplanen, fokus
på det kollegiala lärandet inom enheterna samt olika kompetenshöjande åtgärder har haft större betydelse
än karriärslärarreformen. Men även den rektor som tydligaste uttrycker denna position menar att
förstelärarna varit centrala som personer som stött processerna och att arbetet mycket väl hade kunnat bli
svårare utan reformen.
Det hade vi ju fått göra oberoende oavsett om vi hade haft förstelärarreformen eller ej. Så vi har
fått fler som kan driva, fler som har mandat. Som jag då tror har gynnat processen, ja. Men… vi
hade ju fått göra det ändå (rektor F-9)

Bland lärarna finns det en viss tveksamhet kring vilken roll deras arbete har haft samt också vilket mandat
de har. En del menar att förstelärare är ett slags mellanposition och att förstelärartjänsten skapar en
legitimitet för deras åsikter men också sätt att undervisa. Det handlar om att sprida det goda exemplet och
få tag på framgångsfaktorerna. Vidare menar de flesta att deras uppdrag medför att de har ett speciellt
ansvar i de olika grupperna. Samtidigt uttrycker lärarna att de ser sig som en del av ett kollegium och inte
vet om deras nya titel faktiskt spelar en någon större roll när det gäller att påverka andra lärares arbetssätt.
Här finns en dubbelhet här och det är viktigt för många förstelärare att betona att de arbetar i en platt
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struktur och inte är förmer än sina kollegor. De flesta upplever dock att det finns en större lyhördhet och
att deras uppdrag som förstelärare gynnar utvecklingen av undervisningen. Det är dock viktigt (om än
svårt) för lärarna att få gruppen med sig. De har ingen speciell auktoritet eller någon befogenhet att
”tvinga” kollegor att göra något de inte vill. Ibland kan detta medföra svårigheter i vissa uppdrag i det att
förstelärarna tvingas lirka med vissa kollegor som motsätter sig förändring eller input från andra.
Undervisningskapital: Undervisningspraktik och kollegial samverkan
Undervisningskapital berör hur kunskaper och förmågor omsätts i den dagliga pedagogiska verksamheten.
Det är således nära sammankopplat med läroplanskapital. I föreliggande undersökning har detta kapital
också omfattat upplevelsen av lärarsamarbete. Följande tabell sammanfattar bilden:
Återigen är tyngdpunkten för respondenternas uppfattning är ”instämmer inte alls” (medelvärde 64,0
procent). Majoriteten upplever alltså inte att förstelärarnas arbete bidrar till kapitalet kring
undervisningspraktik och kollegial samverkan. Det är också få som uppger att de ”instämmer helt” i
påståendena som mäter detta kapital (medelvärde 4,1 procent). Mellanpositionerna får högre värden, även
om de är låga i förhållande till värdet för ”instämmer inte”. Här uppmäter ”instämmer delvis” ett
medelvärde på 13,1 procent och ”instämmer till stor del” ett medelvärde på 7,1 procent. ”Vet ej” får
ungefär lika stor svarsfrekvens (medelvärde 9,8 procent) som ”instämmer helt” och ”instämmer till stor
del”. Det ska dock noteras att värdet för ”vet ej” har en variansbredd, även om det aldrig understiger 4,9 %
får positionen betydligt högre värde på flera påståenden. Lärarna uttrycker således en ganska stor
osäkerhet kring frågorna. Om vi slår ihop de positioner som antyder att förstelärarnas arbete haft någon
påverkan i verksamheten, kan vi även vad gäller detta kapital se att runt 24 % ändå kan se att någon form
av påverkan finns. Det ska dock noteras att majoriteten fortfarande ställer sig avvisande till och med i
något högre grad än vad gäller läroplanskapitalet. Detta är anmärkningsvärt då de är så nära förknippade.
Däremot visar undervisningskapitalet värden i samma storleksordning som det moraliska kapitalet och
kanske framförallt förändringskapitalet. Följande tabell ger en övergripande bild:

Instämmer inte alls
Instämmer delvis/till stor del/helt
Vet ej

Medelvärde (procent)
64,0
24,2
9,8

Tabell 13: Sammanställning undervisningskapital Ängelholm
Det finns också skillnader mellan de olika nivåerna. Detta gäller främst kategorin ”vet ej” som har ett
betydligt högre medelvärde på skolnivå (14,5 procent) än individnivå (5,1 procent). Arbetslagnivån har
här en mellanposition (9,8 procent). Skillnaderna pekar på att lärarna känner en större osäkerhet att uttala
sig om reformens påverkan på skolnivå, såväl som på arbetslagsnivå. Även i positionen ”instämmer inte”
finns skillnader mellan nivåerna, där skolnivå har ett något lägre medelvärde (61,4 procent) medan den
individuella nivån får ett högre medelvärde (67,1 procent). En liknande förskjutning märks inte i
”instämmer delvis/till stor del/helt” utan kan relateras till ökningen i ”vet ej” på skolnivå.
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Under intervjuerna betonas att undervisningen förändrats mycket på senare tid. Emellertid har även många
av intervjupersonerna svårt att koppla förändringarna specifikt till karriärlärarreformen, utan det är snarare
andra processer som spelat en större roll. Detta gäller också själva organisationen av undervisningen.
Det händer mycket, men som sagt, jag tror inte det har enbart med förstelärare att göra utan jag
tror det har med vårt utvecklingsarbete, vi jobbar med formativ undervisning och driver det.
Precis som många andra skolor i Sverige, vi är inte ensamma om det. Och det skrivs ju mycket
om det i sociala medier också. Där man hjälper varandra i tänket och öppnar upp och … jag
trycker den svenska skolan har utvecklats jättemycket de sista fem åren och det är fantastiskt
(rektor 4-6)

På de berörda skolorna har man arbetat aktivt med den nya läroplanen, börjat arbeta med formativ
undervisning samt slå ihop kurser och klasser för att underlätta arbetet. Kommunens projekt ”En dator per
elev” nämns också av flera intervjupersoner som viktigt då de digitaliserade möjligheterna att arbeta
inneburit stora förändringar. Intervjupersonerna betonar också att en del av förändringarna hänger samman
med ett större samarbete mellan kollegorna och också ökad transparens. Man jobbar mer i arbetslag och
ett fokus på det kollegiala lärandet har gjort att man diskuterar mer och delar med sig av erfarenheter och
idéer. Intervjupersonerna beskriver att de tidigare kunde uppleva att lärarna stängde in sig i sina klassrum,
tjuvhöll på uppgifter eller såg sin undervisning som en företagshemlighet. Idag finns en större öppenhet,
vilket samtliga intervjupersoner upplever som väldigt positivt.
Det råder dock delade åsikter kring vilken roll karriärlärarreformen och hur den ökade diskussionen och
samarbetet kan kopplas till förstelärarnas uppdrag. En del menar att det är många parametrar som
samspelar och att förändringen egentligen relaterar till hur man valt att arbeta på enheten eller som lärare
generellt. Det skulle alltså ske utan reformen. Men samtidigt betonar en del intervjupersoner att
förstelärarna leder samtalsgrupper och projekt som stärkt samarbete och diskussion. I andra fall har
förstelärarna varit drivande i en ökad konkret samplanering mellan olika områden, vilket bedöms som
positivt för elevernas lärande. På en skola, där för övrigt både lärare och rektor är noga med att betona
existensen av ett skickligt kollegium och ett väletablerat sätt att arbeta på, nämns också en intern
utbildning som samtalsledare vilket har underlättat kommunikationen i grupperna.
En strategi som några lärare specifikt nämner för att öka samarbete och öppenhet är auskultering. På
gymnasiet har en förstelärare lett ett öppenhetsprojekt där programgruppen använt sig av videoinspelning
och skuggning för att sedan gemensamt prata om detta. På ytterligare en skola har de inte börjat auskultera
men intervjupersonerna menar att det första steget är taget, eftersom de nästan alltid är två personer i
klassrummet. Läraren menar att de är vana och inte tänker på närvaron av kollegan, även om denna har till
specifik uppgift att titta på något läraren gör och säger. De huvudsakliga konsekvenserna av den ökande
öppenheten och samarbetet är att lärare kan samplanera och därmed förbättra undervisningen, men också
att undervisningen diskuteras flitigt till innehåll och form. De gemensamma diskussionerna kan fokusera
på mer generella pedagogiska frågor som t.ex. vad som är bra lektion eller hur man bemöter elever eller
vara mer ämnesspecifika om centralt innehåll eller särskilda undervisningsmetoder.
Just påståendena om samarbete och kommunikation sticker ut i det statistiska materialet. Bilden är här
förvånande nog mer negativ med höga värden för “instämmer inte alls” på alla nivåer. Det högsta värdet
för “instämmer inte” uppmäts på individnivå (71,1 procent). Även värdet på ”instämmer delvis/till stor
del/helt” får något lägre värde vad gäller dessa påståenden. Här ger en del av de kvalitativa
kommentarerna en fördjupning, då de vittnar om en upplevelse av att reformen har bidragit till en
konkurrens på skolorna vilket inte gynnar samarbete och kommunikation. Även känslor av orättvisa
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präglar många av kommentarerna: ”Samarbetet har minskat drastiskt när några blir belönade utan att
motkrav finns, och de som tidigare drivit fortfarande inte fått någon som helst del av den belöningen!” Det
ska dock betonas att det finns positiva upplevelser av reformen och förstelärarnas arbete på en del enheter.
Här har förstelärarnas roll tydligt definierats och de har fått synliga uppgifter i att leda utvecklingsgrupper
och liknande. En lärare skriver: “Förstelärare har fått i uppdrag att leda och organisera ämnesgrupper inom
matematik, svenska och engelska. Här har viktiga diskussioner förekommit och samarbetet mellan
pedagoger gynnats.” Att erfarenheterna kan vara så olikartade kan relateras just till intentionen hos
verksamhetschefen att låta skolledarna bestämma uppgifterna.
Förändringskapital: Utvecklings- och förändringsberedskap
Det sista kapitalet innefattar de kunskaper och attityder som krävs för att åstadkomma förändringar i
verksamheten. Det gäller vilja, men också kunskap om hur förändringar realiseras. Återigen ser vi att
majoriteten av lärarna i kommunen ställer sig direkt avvisande till att förstelärarnas arbete skulle påverka
deras utvecklings- och förändringsbenägenhet. De flesta väljer “Instämmer inte alls” (medelvärde 63,3
procent), medan en minoritet instämmer helt (medelvärde 3,9 procent). Mittenpositionerna ”instämmer
delvis” och ”instämmer till stor del” uppmäter relativt låga värden (medelvärde 14,0 repsektive 6,4
procent). En aning mer positiv bild framträder om vi slår ihop de positioner som indikerar någon påverkan
av förstelärarnas arbete. Den absoluta majoriteten är avvisande, men runt 24,4 procent eller var fjärde
lärare ser åtminstone någon effekt (om än liten). Bilden liknar således de andra kapitalen, framförallt de
värden som framkommit kring undervisningskapitalet. Följande tabell ger en övergripande bild:

Instämmer inte alls
Instämmer delvis/till stor del/helt
Vet ej

Medelvärde (procent)
63,3
24,4
10,3

Tabell 14: Sammanställning förändringskapital Ängelholm (procent)
Även vad gäller förändringskapitalet finns det mindre variationer mellan olika påståenden. Det är något
färre som ”instämmer delvis/till stor del/helt” vad gäller förmåga att ifrågasätta och reflektera över sin
egen undervisning och arbetssätt (medelvärde 22,5 procent). Detta märks speciellt på skolnivå, där endast
19,4 procent svarar att de ”instämmer delvis/till stor del/helt”. I övrigt finns inga större avvikelser, utan
det minskade värdet motsvaras av att fler svarar ”vet ej” på detta påstående.
Som tidigare nämnts uppfattar intervjupersonerna att det händer väldigt mycket inom skolutveckling.
Dock är det – igen – så att många ser detta som en del av en process och inte direkt kopplat till
karriärlärarreformen. Nedanstående citat från en rektor får stå som illustration på intervjudeltagarnas syn
på förändringsbenägenhet ute på skolorna:
Det provas mycket mer saker. Det är vissa lärare som fortfarande är de konventionella
men det är ett fåtal. Många fler gör nya saker. […] Men jag tror inte heller som [lärare]
säger att det är en direkt följd av förstelärarreformen. Det är nog mer att vi jobbar
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processinriktat. Detta tror vi på. Formativ undervisning. Sen är ni jätteduktiga ledare i
de här lärgrupperna. Och det är klart att ni har mandat för det (rektor 4-6)
Medvetenheten och kunskapen i kollegiet har alltså ökat, enligt intervjupersoner, vilket inte bara medför
att man provat nytt, utan också kanske ”går tillbaka” till tidigare metoder eller vet varför man tackar nej
till en förändring. Det som intervjupersonerna tar upp som förutsättningar för förändring sammanfaller
med kvaliteter som behövs för att öka måluppfyllelsen och förbättra undervisningen mer generellt
(beskrivet ovan). Lärare behöver ha en självkänsla, verksamheten behöver vara transparent och diskuteras
mellan kollegor. Det kollegiala lärandet är för intervjupersonerna av central betydelse, då det leder till
ökad förståelse och kompetens bland lärarna. Genom projekt med auskultering och grupper där didaktik
och olika pedagogiska situationer diskuteras blir lärarna medvetna och reflekterande kring sin praktik,
vilket kan vara ett första steg för förändring. En lärare säger ”Om man får möjlighet att reflektera om sin
egen praktik då kommer en vilja att förändras. Det tycker jag nästan är som ett brev på posten” (lärare
gymnasiet).

Sammanfattande analys Ängelholm
Ängelholms kommun utmärker sig med att ha en relativt hög svarsfrekvens på enkäten. Det är också få
som väljer kategorin ”vet ej” i varje kapital, även om det ska noteras att betydligt fler uttrycker osäkerhet
vad gäller de påståenden som berör kollegiet på skolenheten. Resultatet från enkäten möjliggör således
några generella slutsatser, speciellt i relation till intervjumaterialet. Det övergripande mönstret är att en
stor del av de verksamma lärarna ställer sig avvisande till att förstelärarnas arbete har påverkat faktorer
som kan kopplas till de olika lärandekapitalen. Detta gäller på en individuell nivå, men också med
avseende på arbetsgruppen och lärarlaget på skolenheten. Sex av tio lärare, dvs. en majoritet, tar avstånd
från detta. Endast runt en fjärdedel anser att de kan se någon effekt och även här har det mest positiva
alternativet (”instämmer helt”) ett särskilt lågt värde. Detta är mönster är emellertid inte unikt för
Ängelholm, utan resultatet har en hög samstämmighet med Vetlanda. Detta återkommer vi till i den
jämförande analysen i slutet av denna rapport. Vidare, precis som noterades i förhållande till de andra
kommunerna i studien, har vi inga utgångsvärden att jämföra med. Det kan vara så att lärarna upplever att
det finns en god miljö på skolan från början och därmed inte ser någon avgörande effekt av
karriärslärarreformen. Till viss del stöds en sådan förståelse av intervjumaterialet, där både rektorer och
lärare betonar att kvalitetsarbetet handlar om andra processer.
Det är ganska små skillnader mellan de olika kapitalen på några procentenheter, men läroplanskapitalet
utmärker sig ändå något med en mer positiv bild. Här instämmer 28 procent av respondenterna att de kan
se någon form av effekt av förstelärarnas arbete. Bilden är som mest positiv då det gäller förstelärarnas
påverkan på läraren, arbetslagets och skolenhetens kunskap kring undervisning och bedömning, där nästan
var tredje lärare kan se någon form av effekt. Detta stämmer väl överens med intentionen att förstelärarnas
först och främst är goda pedagoger, vilken uttrycks i intervjuerna, samt att förstelärarna ofta spelat en
viktig roll som samtalsledare, gruppledare och genomförare. Det som dock är anmärkningsvärt är att
påståendet kring förstelärarnas påverkan på undervisningens vetenskapliga grund får relativt lägre värden i
enkäten, eftersom detta varit en framskriven del av uppdraget från förvaltningschefens sida. Det är också
en central del i flera av förstelärarnas förståelse av uppdraget. Emellertid kan detta vara relevant i
förhållande till undervisningskapitalet, som är nära förknippat med läroplanskapitalet, men mer berör det
praktiska utförandet än kunskapsbasen för verksamheten. Detta kapital får något lägre värden. Här mäts
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dock också en aspekt av ökat samarbete, vilket inte upplevs av lärarna men däremot betonas av
intervjupersonerna som en nödvändig konsekvens av deras arbete. Här finns en stor skillnad mellan
enkätens resultat och förstelärares och rektorers upplevelse. En liknande diskrepans kan uttydas i det
moraliska kapitalet, där en majoritet av lärarna ställer sig avvisande, men både rektorer och förstelärarna
ser en direkt konsekvens av arbetet i förhållandet till formulerandet, spridningen och formerandet av
gemensamma mål. Förändringskapitalet avviker inte från den generella bilden, men här kan noteras att
lärarna upplever en större påverkan på den individuella nivån än de övriga.
Vi vill dock betona att det framgår av materialet att det pågår ett omfattande kvalitetsarbete på skolorna i
kommunen vilket uppfattas av flera aktörer som mycket positivt. Detta stöds tydligt av intervjumaterialet
och av framförallt de kvalitativa kommentarerna till enkäten. Emellertid är det för många svårt att koppla
utvecklingsarbetet till karriärslärarreformen. Istället ses det som en långtgående process, där andra
element, såsom implementerandet av den nya läroplanen, olika kompetenshöjande åtgärder, ett fokus på
kollegialt lärande och så vidare haft större betydelse. Här verkar det som förstelärarnas ofta har kunnat ta
roller som samtalsledare eller dylikt, men att själva kapitalet påverkats mer av andra faktorer.
Verksamheten i skolorna i kommunen har påverkats av många saker som satsningar på IKT-pedagogik
samt kollegialt lärande, som t.ex. Mattelyftet, utbildning av lärprocessledare, samt implementeringen och
arbetet kring den nya läroplanen. Det finns också en tendens att mer tydligt placera in reformen som ett
viktigt led i ett större utvecklingsarbete där man kanske inte riktigt ser vad som har gett vad. Det är svårt
att skilja ut vad som är förstelärarnas roll i utvecklingen då saker och ting behöver ses i sin helhet. Många
av lärarna uppfattar det här som att de redan ingått i en organisation som lärprocessledare, medlemmar i
utvecklingsgrupper, ämnesledare eller programgruppsledare och att därför förstelärarskapet på ett sätt
blivit en naturlig förlängning av detta uppdrag. Dock uppfattar flera rektorer som det är just i dessa roller
som förstelärare har kunnat bedriva ett arbete effektivt och att den stora utvecklingen har fått en skjuts
genom reformen.
Ytterligare en faktor är att reformen implementerats i ett skolnära perspektiv i Ängelholm, varför
förstelärares roll har sett väldigt olika ut på olika skolor. Detta kan relateras till att resultatet från
intervjuerna till viss del skiljer sig åt från resultatet från enkäterna, samt att reformens effekt blir svår att
utvärdera. Under intervjuerna betonas att de berörda skolorna har ett gott arbetsklimat och hög
måluppfyllelse samt att resultatet kanske sett annorlunda ut om andra skolor valts ut (som kanske har
andra utmaningar). I kommunen har antalet karriärslärartjänster fördelats över skolorna beroende på de
olika enheternas storlek. På alla skolorna finns också en grupp förstelärare, ingen jobbar således ensam,
vilket också kan påverkat utfallet. Att förstelärarnas uppdrag och arbete kontinuerligt utformas i relation
till enhetens verksamhet och förstelärarens kompetens ses ofta som mycket positivt av rektorer och
förstelärare. Emellertid har också denna utformning negativa effekter. Förutom eventuella skillnader
mellan skolorna finns också en otydlighetsaspekt kring uppdraget. Flera av förstelärarna uttrycker att
otydligheten kring uppdraget i alla fall initialt gav en stor osäkerhet kring rollen. Många menar att det har
blivit tydligare med tidens gång och framförallt i andra utnämningen av förstelärare i kommunen.
Emellertid pekar resultatet från enkäten och flera av de mer kvalitativa kommentarerna på densamma att
osäkerheten kring både vem förstelärarna är och vad de ska göra kvarstår hos lärarna. Det verkar saknas
rutiner att delge övriga lärare förstelärarnas kompetens och effekterna av deras arbete. Även flera av
förstelärarna uttrycker under intervjuerna en frustration över att det inte finns rutiner för att följa upp och
implementera utkomsterna av lyckosamma satsningar och projekt.
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Det ska också nämnas att materialet ger antydningar till att det finns starka känslor kring reformen, vilket
naturligtvis påverkat utfallet i enkätundersökningen. Detta behöver inte direkt vara förknippat med
förstelärarna på skolan eller det arbete de bedriver, utan handlar mer om reformen i sig och hur den
implementerats. Det som lyfts är stora löneskillnader samt otydligheter i utnämningarna, vilket lett till
osämja och missunnsamhet. Det finns en stark norm och önskan om att arbeta i en platt organisation,
vilket gör det extra känsligt att införa mer hierarkisk struktur. Förstelärarna betonar att de fått mer mandat
av Arete-meriteringen, men detta verkar inte haft samma genomslag hos de andra lärarna i kommunen.
Därför är det viktig att tydliggöra förstelärarnas roll och deras arbete för kollegiet, men också mellan
skolorna. Detta är också något som önskas av förstelärarna själva. Här betonas också osäkerheten inför
framtiden och en önskan om större tydlighet, samt det faktum att förstelärarna i regel inte fått avsatt tid för
uppdraget. Detta begränsar naturligtvis förstelärarnas arbete, men också de ytor som skulle kunna
etableras för att sprida det goda arbetet.
Den sammantagna bilden av resultat och konsekvenser av karriärlärarreformens genomförande i
Ängelholm är att lärare, förstelärare och rektorer har svårt att koppla förändringar till införandet av
förstelärare som enskild faktor. Det finns en mängd samverkande faktorer i skolutvecklingsprocesserna,
där andra satsningar eller reformer anses vara av mer betydelse. Även om endast runt en fjärdedel av
lärarna i kommunen kan se effekter av förstelärarnas arbete är det tydligt att det pågår ett framgångsrikt
utvecklingsarbete i Ängelholm. Materialet indikerar dock att förstelärares roll i detta kan se olika ut
mellan olika skolor, då uppdraget formulerats verksamhetsnära och i enlighet med förstelärares
kompetens. Detta upplevs som mycket positivt av rektorer, då de konkret har kunnat arbeta med de behov
som finns på enheten. Det kvarstår emellertid otydligheter kring förstelärarnas uppdrag, vilket framgår
både i intervjuer avförstelärare men också i enkätsvaren från övriga lärare. Det gäller osäkerhet kring
rekryteringen, vilken roll förstelärare ska ha men också i förhållande till framtida planer och kontinuitet.
Detta behöver förtydligas. Att uppdraget formuleras skolnära är positivt, men vi bör beakta att effekterna
av ett sådant tillvägagångsätt kanske behöver längre tid för att bli tydliga för alla involverade. Det finns
även anledning att fundera över om man centralt behöver tydliggöra uppdraget, både i förhållande till
kontinuitet, andra satsningar men också fördelning av tid för att utföra mer genomgripande
utvecklingsarbete samt sprida resultatet av detsamma. Vidare pekar intervjumaterialet på att förstelärare
har spelat en roll som nyckelpersoner eller genomförare av det större kvalitetsarbetet och
kompetensutvecklingen, Här finns gott om exempel på konkreta effekter, även om det kanske snarare är en
konsekvens av förstelärarnas arbete än en förutsättning. Det som också är tydligt är dock att det saknas
rutiner för att återkoppla det goda arbete som bedrivs till lärarna, samt också för att sprida resultatet på
skolan men också i kommunen i stort. En rekommendation är att avsätta tid och resurser för att kunna
arbeta med detta både på skolorna men också mer övergripande mellan skolorna i kommunen. Ett förslag
är en utvecklingsgrupp bestående av förstelärare och skolledare för att samla erfarenheter och sprida
goda exempel.
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Jämförande analys av de fyra kommunernas lärandekapital
I rapportens avslutande del kommer en övergripande jämförelse och analys utifrån resultaten i de olika
kommunerna att göras. För att i alltför stor utsträckning inte upprepa tidigare resultat och fastna på
detaljnivå blir utgångspunkten de generella dragen i respektive kommun och mellan kommunerna. Syftet
är därmed främst att fokusera på genomgående mönster, hur dessa kan förstås och tolkas samt hur vi
utifrån de insikter och kunskaper som undersökningen gett kan diskutera framåtsyftande synpunkter och
aspekter. I denna del kommer vi också återvända till de teoretiska perspektiven som presenterades
inledningsvis i rapporten.
För att åskådliggöra förhållandet mellan dels de olika kommunerna, dels de olika lärandekapitalen samt
för att skapa en utgångspunkt för jämförelsen finns det anledning att grafiskt ställa de olika kommunerna
och värdena för lärandekapitalen i relation till varandra. I nedanstående sammanställning har värdena för
de tre kategorierna som i någon form uttrycker sig positivt ställts gentemot den direkt avvisande kategorin
samt kategorin ”Vet ej” (dessa sammanställningar återfinns också i samband med redogörelsen för
respektive kommun ovan):

NÄSSJÖ&

VETLANDA&

KALMAR&

ÄNGELHOLM&

Figur: Översiktlig sammanställning av lärandekapital för varje kommun
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Utifrån ovanstående sammanställning framträder ett antal intressanta mönster i form av såväl likheter som
skillnader mellan kommunerna. Dessa får vi i det följande anledning att fördjupa oss i och diskutera
tänkbara faktorer och orsaker.
En uppenbar iakttagelse är att en majoritet av lärare i samtliga kommuner avvisar att införandet av
förstelärare har haft en påvisbar effekt avseende de olika områden som efterfrågats i enkäten. Som påtalats
många gånger tidigare finns det inga utgångsvärden varvid svaren inte återspeglar förekomsten av de olika
lärandekapitalen eller graden av framgångsrikt skolutvecklingsarbete. Det vi utifrån enkäten kan uttala oss
om handlar om hur lärare värderar kopplingen mellan införandet av förstelärare och hur olika aspekter
med relation till lärandekapitalen har utvecklats. Faktum är att lärarna mycket väl kan anse att exempelvis
det kollegiala arbetet är välfungerande eller att mål och visioner är kända i verksamheten (det motsatta
förhållandet gäller självfallet också), men att detta inte främst kan kopplas till förstelärarna. Alltså bör det
tas med i beräkningen att lärare i högre grad skulle kunna tänkas instämma i att deras kollega varit central
för en fortbildningsinsats eller ett kollegialt utvecklingsarbete samt att detta upplevts ge resultat men att
det i detta fall inte är kollegan i egenskap av förstelärare som har betydelse. Vidare kan en förstelärare ha
som uppdrag att leda ämnesutveckling i form av läscirkel eller pedagogiska diskussioner, men lärare
kopplar inte detta till deras roll som förstelärare. Som framgått i enkäten upplever lärarna det svårt att se
tydliga kopplingar mellan förstelärares arbete och förändringar eftersom det finns många samverkande
faktorer och andra dimensioner som har betydelse för kunskapsbildning, kollegialt lärande och
utvecklingsarbete. Såväl rektorer som förstelärare styrker svårigheterna att särskilja förstelärarens roll från
pågående utvecklingsarbete och insatser – de är en del av helheten – men de kan på ett mer explicit sätt
exemplifiera områden där de kan se att arbetet gör skillnad. Trots svårigheterna att relatera skattning av
utveckling till förstelärarnas arbete har ambitionen i denna rapport varit att ändå försöka identifiera sådant
som kan ha haft betydelse såväl direkt som indirekt.
En intressant aspekt är andelen lärare som anger kategorin ”vet ej”. Som angavs i inledningen av denna
rapport har vi valt att inte betrakta denna kategori som internt bortfall och orsaken är att det inte finns
någon entydig anledning till att lärare väljer denna kategori. För att synliggöra vad som kan tänkas ligga
bakom att lärarna ansluter sig till denna kategori har vi studerat kommentarerna i enkäten. Det är tydligt
att det kan bero på en skepsis mot karriärlärarreformen i sin helhet och att ”vet ej” därmed är ett sätt att
markera sitt avståndstagande från reformen (se mer nedan), men detta ger inte en fullständig bild. En
annan förklaring som anges är att vissa lärare inte berörts av förstelärares arbete (vilket givetvis kan
föranleda en del reflektioner angående spridning och räckvidd av förstelärares arbete). Några
kommentarer handlar om att lärare inte direkt kan se att det faktum att kollegan blivit en förstelärare haft
någon direkt inverkan varvid ”Vet ej” anses som ett ”mjukare” svarsalternativ än ”Instämmer inte alls”.
Slutligen finns det kommentarer som handlar om att det inte förekommer någon förstelärare med deras
ämnesinriktning varvid de upplever att de inte kan avgöra i vilken mån förstelärare har bidragit. En
genomgående iakttagelse från alla kommuner är att fler lärare väljer svarsalternativet ”Vet ej” på
påståenden som gäller påverkan på skolnivå (ofta följt av arbetslagsnivå). Detta indikerar att det här
handlar om en försiktighet att uttala sig kring kollektivet snarare än ett uttalat avståndstagande.
Gällande förhållandet att en majoritet av lärarna svarar ”Instämmer inte alls” finns tydliga skillnader
mellan kommunerna. Lärarna i Ängelholm respektive Vetlanda avvisar i högre utsträckning kopplingen
mellan införandet av förstelärare och påståenden som relaterar till utveckling av lärandekapitalen. I dessa
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kommuner understiger värdet för ”Instämmer inte alls” – med ett undantag – aldrig 60 procent.
Skillnaderna i förhållande till Kalmar och Nässjö är ganska signifikanta där Ängelholm representerar det
högsta värdet (64 procent) rörande undervisningskapitalet (och det får också högst värde i Vetlanda, 63
procent) medan Kalmar har det lägsta värdet på 44,5 procent gällande förändringskapitalet (men detta är
också det kapital där nästan två av tio svarar ”Vet ej”).
Det finns inga självklara förklaringar till vad som kan tänkas ligga bakom skillnaderna mellan
kommunerna, men utifrån resultaten kan en anledning vara att lärarna i Vetlanda och Ängelholm upplever
sig ganska säkra på att de inte till någon större del kan se förändringar som de kopplar till införandet av
förstelärare. Något som styrker en sådan tolkning är att andelen ”Vet ej” är lägre i dessa kommuner. Det
kan självfallet också förhålla sig så att lärarna i dessa kommuner är mer skeptiska till karriärlärarreformen
som sådan, dvs. att den högre andelen som ”Instämmer inte alls” har en negativ inställning till reformen
och visar det genom sina svar. Självfallet förekommer skepsis också i svaren från Nässjö och Kalmar
också, men som framgår är lärarna mer benägna att instämma i påståendena om att förstelärare bidragit till
att utveckla dimensioner av och i den pedagogiska verksamheten. I flera av kommentarerna i enkäten
oavsett kommun finns det emellertid uttryck som stöder att det finns ett utbrett missnöje bland lärare vad
gäller karriärlärarreformen. Exempel på detta är svar som ”På vår skola jobbar bara andrelärare” eller
direkta avvisanden av och kritik mot reformen som fel väg att gå när det gäller lärares karriärmöjligheter.
Att det förekommer en misstänksamhet och en negativ attityd gentemot reformen ute bland lärarna på
skolorna är inget nytt utan har påvisats inom ramen för såväl detta projekt samt nationella utvärderingar av
Skolverket och Statskontoret. Redan i delrapport 1 vittnade förvaltningsrepresentanter, rektorer och
förstelärare om att det fanns omfattande kritik och att förstelärare upplevt sig trängda och ifrågasatta av
kollegor. Även i de intervjuer som genomförts inom ramen för denna delrapport framkommer exempel på
missnöjda kollegor från förstelärare och rektorer. Visserligen beskrivs denna skepsis som ett övergående
fenomen, men i ljuset av de svar som en så omfattande andel lärare anger kan kritik mot och missnöje med
reformen knappast ignoreras.
En annan hypotes när det gäller att förklara skillnader är att organisationen för förstelärarna kan spela in
och i detta avseende blir det teoretiska perspektivet på skolan som ett öppet kapslat system viktigt. Som
framgått understryker perspektivet den betydelse som olika sub-system har i organisationen och där har
förstelärare identifierats som ett sub-system tillsammans med andra sub-system i form av arbetslag,
ämneslag, rektorer, speciallärare mm. Utifrån undersökningens resultat går det inte att underbygga och
leda ett sådant påstående i bevis, mer än att det kan konstateras att de kommuner som har differentierad
organisation uppvisar mindre värden på ”Instämmer inte alls” samt motsvarande högre värden för de fyra
lärandekapitalen inom ramen för de sammanslagna svarsalternativen. Däremot är det givet att det i den
differentierade organisationen finns en överordnad nivå i form av förvaltningspersonal och förstelärare
som operativt agerar över skolgränser. Detta innebär att såväl förstelärare och förvaltningspersonal (t.ex.
utvecklingsledare) kan bli närmare sammankopplade och får förutsättningar att kommunicera och sprida
resultat i organisationen via forum och kanaler mellan skolorna. I kommunerna med decentraliserad
organisation förekommer å ena sidan inte motsvarande kommunikationsformer och formaliserade utbyten
mellan skolorna via förstelärarna som aktörer, något som framhölls i delrapport 1. Inte heller har
förvaltningen en operativ roll i skolutvecklingsarbetet genom att via utvecklingsledare eller annan
funktion stå för stöd och underlagsanalys tillsammans med förstelärare som arbetar skolövergripande. Å
andra sidan löper inte dessa kommuner samma risk att det blir flera projekt och bristande samordning
mellan insatser på skolnivå respektive förvaltningsnivå. Det bör också poängteras att strukturen på
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skolförbättringsarbetet ur ett historiskt perspektiv måste vägas in i beräkningen. Ängelholm har
exempelvis under ett antal år arbetat med utbildning och införande av lärprocessledare som funktion för
skolförbättringsarbetet tillsammans med nära samarbete med lärosäten för extern analys och återkoppling.
Förekomsten av lärprocessledare sammantaget med den konsekventa linjen från förvaltningen att det är de
lokala skolorna och deras rektorer och förstelärare som ska driva arbetet innebär att organisationen från
början haft en inriktning mot ”underifrånarbete”. Avseende Vetlanda har det bedrivits övergripande
projekt för ökad måluppfyllelse och idén med förstelärare har också varit att det är den lokala skolans
behov som ska stå i centrum. Förvaltningen har formulerat ett ramuppdrag för förstelärarna (se delrapport
1) och det specifika uppdraget har sedan utformats på skolan. I Vetlanda finns exempel på en skola där det
skedde en medveten satsning för att skapa trygg studiemiljö och en ”vi-känsla”. Enligt rektorn för denna
skola är förstelärarna centrala i detta arbete och rektorn vittnar om en tydlig positiv förändring under de
senaste två åren. Samtidigt har vi kunnat konstatera att det i såväl Kalmar som Nässjö sker ett arbete i
form av samordning mellan förstelärare och utvecklingslärare/förstelärare på olika nivåer där det blir
uppenbart att den lokala skolans behov vävs samman med uppdrag från förvaltningen. För att ta Kalmar
som ett exempel arbetar förstelärare på nivå 1 med förstelärare på nivå 2 när det gäller ämnesutveckling
och i Nässjö finns ett exempel på hur utvecklingslärare och förstelärare på en skola sammanförde sina
uppdrag till en mer genomgripande satsning i ett antal ämnen för skolan som helhet. För att återkoppla till
teorin om skolan som ett öppet kapslat system kan vi alltså tala om att olika sub-system kopplas samman
och att ett slags processflöde uppstår mellan olika nivåer. Som sagt är det svårt att koppla de olika
skiljelinjerna till organisationens uppbyggnad, men givetvis skapas olika förutsättningar för
skolutvecklingsarbetet. Som kommer att uppmärksammas senare finns det emellertid dimensioner i de
sammanvägda resultaten som sammanför kommunerna oavsett organisationen för förstelärare.
En annan iakttagelse gäller hur en likartad struktur beträffande svaren framträder mellan kommunerna.
Till skillnad från Vetlanda och Ängelholm har Nässjö och Kalmar en ganska betydande större andel av
lärare som svarar ”Vet ej” (här har Kalmar det högsta värdet avseende förändringskapitalet med ca två av
tio lärare och Vetlanda samt Ängelholm det lägsta värdet för moraliskt kapital i båda fallen med ca en av
tio lärare). I Vetlanda och Ängelholm kan den lägre andelen ”Vet ej” betyda att lärarna är mer säkra på sin
sak än i de andra två kommunerna. På motsvarande sätt är det ett något större bortfall eller större
osäkerhet kring reformen i Nässjö och Kalmar. Möjligen kan det hänga samman med strukturen med
utvecklingslärare och förstelärare/förstelärare på olika nivåer, eller att reformen tydligt passats in i (och
kommunicerats som del av) ett större utvecklingsarbete vilket kan tänkas skapa en osäkerhet rörande
genomslag och kopplingar till förstelärares arbete.
En aspekt där det går en tydlig skiljelinje är hur de fyra lärandekapitalen förhåller sig till varandra. Här
framträder en samstämmighet mellan Nässjö och Vetlanda samt mellan Kalmar och Ängelholm genom att
staplarna proportionerligt fördelar sig på ett likartat sätt. Resultaten från Nässjö kommun följer i stort sett
fördelningen i Vetlanda i termer av förskjutningar mellan kapitalen och motsvarande mönster framträder
mellan Kalmar och Ängelholm. Det är – vilket redan påpekats – en mer ”positiv” bild i Nässjö och Kalmar
än i Vetlanda och Ängelholm, men således likartad profil mellan staplarna. I detta avseende förekommer
likheter obeaktat om det är en differentierad eller decentraliserad organisation för förstelärarna i
kommunen.
Hur kan vi tolka och förstå att en eller ett par typer av lärandekapital erhåller högst värden i kommunerna?
De lägre värdena i Ängelholm till trots så uppvisar denna kommun tillsammans med Kalmar en
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tyngdpunkt på utveckling av läroplanskapitalet, alltså den generella kunskapsbas som lärare och
skolledare behöver i sitt pedagogiska arbete. Inom Kalmar kommun har en kompetensutvecklingssatsning
rörande lärares och pedagogers lärande pågått under ett antal år, en satsning från förvaltningens sida som
genomförts ute i nätverk bestående av skolor och förskolor. Till detta kommer arbetet med ämnesnätverk
där förstelärare haft en central roll i att leda fortbildningsarbetet som generellt sett bedrivits kollegialt
enligt Mattelyftets form. Det har också handlat om läscirklar och pedagogiska samtal lärare emellan. I
Ängelholm – där knappt en fjärdedel av lärarna i kommunen relaterar effekter av förstelärarnas arbete till
läroplanskapitalet – har uppdraget formulerats verksamhetsnära och i enlighet med förstelärares
kompetens. Denna ”matchning” är betydelsefull och i materialet finns stöd för att förstelärare har spelat en
roll som nyckelpersoner eller genomförare av det större kvalitetsarbetet och kompetensutvecklingen.
Sammantaget är detta dimensioner som talar för att just läroplanskapitalet erhållit högst värden, om än att
det i Ängelholm inte alls går att tala om ett omfattande genomslag av förstelärares arbete utifrån enkäten.
En tänkbar förklaring är att Ängelholms ”platta” organisation och inte minst det mångåriga arbetet med
lärprocessledare har lagt en god grund för skolutveckling på de lokala skolorna.
Det som sammanbinder Vetlanda och Nässjö kommun är den framskjutna positionen för det moraliska
kapitalet, dvs. förmågan att formulera mål eller att ha en kunskap och förståelse om de mål som ligger till
grund för det pedagogiska arbetet eller en specifik utbildningsinsats, när lärarna får värdera vilken
betydelse införandet av förstelärare har haft. Även om Vetlanda kännetecknas av en decentraliserad
organisation för förstelärarna har kommunen under ett antal år bedrivit en satsning från centralt håll för att
öka måluppfyllelsen. Parallellt har den lokala skolan formulerat specifika mål utifrån behov som
identifierats i verksamheten. Alltså har målformulering föregåtts av analys av underlag och specifika
avvikelser och behov på respektive skola. I detta avseende utgår förstelärarens skolspecifika uppdrag
utifrån dessa behov och detta kan förklara varför lärare upplever en förändring inom denna dimension.
För Nässjös vidkommande – där vi kan påminna oss att det moraliska kapitalet renderar stöd i varierande
grad av drygt 38 procent, högst värde bland samtliga kommuner – har tyngdpunkten på det moraliska
kapitalet relaterats till förvaltningens målmedvetna satsning samt att man i denna satsning kommunicerat
via utvecklings- och förstelärare samt rektorer genom den nära sammankopplingen med de aktörer på
förvaltningen som arbetar med utvecklingsfrågor.
I undersökningen har vi också kunnat identifiera aspekter som relaterar till utvecklingsområden. I
Vetlanda och Ängelholm kan vi se indikationer på att det verksamhetsnära uppdraget är en styrka men
också att det tycks finnas ett behov av att fundera över hur förstelärares uppdrag och arbete kommuniceras
på skolan samt vilken betydelse de kan spela för kompetensutveckling och utvecklingsinriktat arbete som
stimulerar till förändringar i undervisningspraktiken. I Ängelholm tycks det kvarstå otydligheter kring
förstelärarnas uppdrag, vilket är tydligt både bland förstelärare men också övriga lärare. Att formulera
skolnära uppdrag är som sagt positivt, men det är viktigt att involvera många i en sådan process för
förankring. För båda kommuner gäller att det kan krävas klargörande av uppdraget från centralt håll och
hur dessa uppdrag kan relateras till insatser och utvecklingsarbete i kommunen som helhet. Givet den
decentraliserade organisationen behövs forum och kanaler för att återkoppla det goda arbete som bedrivs
till lärarna samt för att sprida resultatet på skolan och i kommunen som helhet. Här har tidigare
rekommenderats att en utvecklingsgrupp bestående av förstelärare och skolledare kan skapas för att samla
erfarenheter och sprida goda exempel. För detta krävs givetvis resurser.
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I Kalmar är en fråga för det fortsatta arbetet hur organisationen kombinerar behovet av övergripande mål
från förvaltningsnivå med målformuleringsarbete på lärarnivå. Det finns tydliga signaler om att ett sådant
arbete pågår och att olika sub-system i organisationen kopplas samman, utan att för den skull förlora sin
autonomi. I detta avseende kan de forum och kopplingar mellan nivåerna som skapats via exempelvis
ämnesnätverken utgöra modell för att fokusera på sådana områden.
Det svagare värdet för undervisningskapitalet i Nässjö har i denna undersökning kopplats till synpunkter
bland såväl lärare som förstelärare om tidsbrist och frånvaron av gemensamma arenor. Synpunkten att det
saknas tid att genomföra sina uppgifter som lärare är vanligt förekommande också i Ängelholm. De
resultat som utmärker sig och som bidrar till att dra ner värdet handlar om att just lärarsamarbetet inte
anses ha utvecklats och karriärlärarna anger att det är svårt att hitta tid för samplanering med de andra
lärarna på grund av schematekniska svårigheter och att få fart på utvecklingsarbetet. En fråga för det
fortsatta arbetet kan således vara hur organisationen skapar ett gemensamt utrymme i schemat som skulle
kunna öppna för ökat samarbete mellan lärare.
En avslutande punkt handlar om hur resultaten i de olika kommunerna framstår när vi slår samman
värdena för samtliga lärandekapital och därmed bedömer hur lärare totalt sett värderar och gör kopplingar
mellan införandet av förstelärare och förändring. I nedanstående tabell framträder de totala värdena för
varje kommun:
Instämmer inte alls
Kalmar
Nässjö
Vetlanda
Ängelholm

46,5
48,1
61,6
62,2

Instämmer delvis/ till stor
del/helt
35,5
35,5
27,8
25,6

Vet ej
18
16,4
10,7
9,9

Tabell 15: Totala medelvärden för varje kommun (procent)
Som vi kan se urskiljer sig Kalmar och Nässjö tydligt enligt ett mer ”positivt” mönster liksom i tidigare
jämförelser. Mer än en av tre lärare menar att det finns kopplingar mellan införandet av förstelärare och
utvecklingen av aspekter inom ramen för lärandekapitalen, medan närmare hälften av lärarna direkt
avvisar några sådana samband. I Vetlanda och Ängelholm är motsvarande drygt en av fyra lärare
”positiva” i varierande grad och fler än sex av tio lärare svarar ”Instämmer inte alls”.
Även om tidsaspekten, dvs. tid som ramfaktor, inte har haft en framskjuten plats i denna rapport (men väl i
delrapport 1) så är det en dimension som lyfts i intervjuerna. I delrapport 1 där tidsaspekten betonades
talade såväl förstelärare som rektorer om att tid upplevs vara en bristvara och en del av rektorerna hade
olika strategier för att försöka avlasta sina förstelärare. Utifrån de resultat som framträder i denna rapport
kan vi inte etablera något självklart och tydligt samband mellan kommuner avseende lärandekapitalen men
det finns ändå anledning att beröra relationen till frågan om tid i uppdraget. Den kommun som avsätter
mest tid åt förstelärarna är Nässjö, där samtliga får 20 procent. I Kalmar ges tid i uppdraget för förstelärare
på nivå 2 och 3 (alltså inte nivå 1) och där varierar omfattningen beroende på uppdragets art. I Vetlanda
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avsattes 2013 (för den första omgången förstelärare) 20 procent i tid, men detta ändrades därefter till 10
procent. I Ängelholm utgår ingen nedsättning i tid för uppdraget, utan det är upp till rektor att besluta om.
Tendensen utifrån ovanstående sammanslagna värden för lärandekapitalen är att lärarna i Nässjö och
Kalmar kommun i högre utsträckning än i Vetlanda och Ängelholm upplever att förstelärarna i olika
avseende bidrar i skolutvecklingsarbetet. Återigen, statistiken måste tolkas med försiktighet och det finns
inget entydigt samband, men inte desto mindre är det intressant att lyfta frågan om eventuella kopplingar.
Givetvis finns det andra aspekter som kan sättas i relation till frågan om tid och det är tydlighet i
uppdraget samt hur uppdraget kommunicerats på skolan (angående det senare har tidigare rapporter
poängterat rektors betydelse vad gäller att vara delaktig och stötta försteläraren). Uppdragets utformning
kan självfallet ha betydelse för hur lärare upplever genomslaget av förstelärarens arbete.
Det intressanta med ovanstående sammanslagning av resultaten är att vi kan relatera dem till det resultat
som Statskontoret (2016) kommit fram till i sin nationella utvärdering av reformen. I sin andra delrapport
rörande karriärreformen frågade som sagt Statskontoret följande fråga: ”Har du haft nytta av det arbete
som förstelärare gör på din skola?”. De påståenden som legat till grund för resultaten i denna rapport
handlar inte om någon nyttoaspekt utan snarare om upplevelsen av förändringar inom ramen för t.ex.
lärares undervisningspraktik. I Statskontorets enkät svarade 54 procent ”Nej” på frågan om de hade haft
nytta av förstelärares arbete på den egna skolan, 7 procent svarade ”Vet inte” och de lärare som ansåg att
de hade haft nytta fördelade sig svaren på följande sätt: ”I någon grad” 29 procent och sammanlagt för ”I
mycket hög grad/I ganska hög grad” 10 procent. Sammantaget uttryckte alltså knappt fyra av tio lärare att
de har haft nytta av förstelärares arbete på deras skola (Statskontoret, 2016).
Utifrån de resultat som presenterats rörande kommunerna i denna rapport så hamnar värdena för
”Instämmer inte alls” för Kalmar och Nässjö ett antal procentenheter under de 54 procent som svarade
”Nej” i Statskontorets undersökning. Det är alltså färre som är avvisande. Enligt en sammanslagning av
Statskontorets svar på den positiva skalan anger totalt 39 procent att de har haft nytta. Här hamnar nämnda
kommuner ett antal procentenheter (3,5 procentenheter) under detta värde. För Vetlanda och Ängelholm
ligger värdena betydligt under de som svarar positivt i Statskontorets undersökning (mellan 10-12
procentenheter) och ett antal procentenheter över avseende de som svarat nekande.
Skillnaden mellan Statskontorets enkät och enkäten i denna rapport är att vi på flera punkter har gett en
betydligt mer nyanserad bild av vad förstelärare anses ha bidragit med. Genom att anta positioner inom ett
större skolutvecklingsarbete har förstelärarna i kommunerna kunnat agera som genomförare, eller frigöra
ytor för diskussion, vidareutbildning och större transparens i undervisningen. Även om det finns en
variation i värdena mellan enkäten för denna rapport och Statskontorets enkät är det ändå påtagligt att
värdena har vissa överensstämmelser och trots skillnaden i utgångspunkt kan samstämmigheten i viss mån
sägas innebära att det validerar resultaten i denna rapport. Detta betyder att det finns vissa kopplingar
mellan den nationella bilden och mer lokala bilder.
Som har påpekats ett flertal gånger i denna och tidigare rapporter är karriärlärarreformen en av flera
reformer och insatser som driver och bär upp det lokala skolförbättringsarbetet. Avslutningsvis bör det
påpekas att under de dryga två åren som projektet Följeforskning kring karriärlärarreformen har pågått så
har ett av de stora värdena varit att utöver en ingående belysning av kommunernas
skolförbättringsorganisation och förstelärares samt andra aktörers roll däri ha fått höra så många
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intressanta exempel på det arbete som bedrivs i skolorna. Detta har varit oerhört berikande och givande
och gjort projektet till en fascinerande resa.
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Bilaga enkät till lärare

Enkätundersökning – Följeforskning rörande implementeringen av
karriärlärarreformen
Följeforskningsprojektet rörande implementeringen av karriärlärarreformen – förstelärare (och
lektorer) – är ett tvåårigt samarbetsprojekt (2014-2016) mellan Linnéuniversitetet och din
kommun. I en första rapport har styrning, ledning och organisation av reformen undersökts.
Resultaten från studien har sedan använts för att peka på utvecklingsområden och möjliga
förändringar för att förbättra verksamheten. Projektet går nu in i sin avslutande fas som handlar
om att lyfta fram och analysera resultat, pedagogiska följder och effekter av införandet av
förstelärare i organisationen. För att få en så allsidig och heltäckande bild som möjligt genomförs
en lärarenkät där lärare får ta ställning till och värdera ett antal påståenden kopplat till införandet
av förstelärare. Det är denna enkät du har framför dig just nu. Syftet är i korthet att på ett
kvalificerat sätt kunna peka på eventuella resultat och förändringar som förstelärarna har bidragit
till genom sitt arbete/uppdrag. Det kan finnas en mängd andra samspelande faktorer som har haft
betydelse för dig men du ombeds här alltså att göra en värdering av i vilken omfattning
förstelärare har bidragit. Du som besvarar enkäten är helt anonym och dina svar kan inte kopplas
till dig på något sätt. Enkätens resultat används som underlag för slutrapporten i projektet.
Materialet förvaras hos mig. Resultaten kommer också att användas för publicering i
vetenskapliga sammanhang.
Beräknad tid för att besvara enkäten är högst fem minuter. Jag hoppas verkligen att du kan ta dig
den tiden för dina svar är viktiga!
Mvh
Daniel Alvunger, daniel.alvunger@lnu.se

Bakgrundsinformation
Välj kommun
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Kön: Man, kvinna, Annat, Vill ej uppge
År i yrket (Får ange själva)
Stadium: Förskola, F-3, 4-6, 7-9, gymnasieskolan/vuxenutbildning, Annat
I. Mål- och visionsarbete a) Instämmer inte alls b) Instämmer delvis c) Instämmer till stor del d)
Instämmer helt e) Vet ej
Förstelärare har bidragit till att…
•   …jag fått ökad insikt och kunskap om enhetens/skolans mål.
•   … arbetslaget/ämneslaget fått ökad insikt och kunskap om enhetens/skolans mål.
•   …lärare på skolan/enheten som helhet fått ökad insikt och kunskap om enhetens/skolans
mål.
•   …jag har en gemensam bild med mina kollegor om mål och vad som ska uppnås.
•   … arbetslaget/ämneslaget har en gemensam bild om mål och vad som ska uppnås.
•   …lärare på skolan/enheten som helhet har en gemensam bild om mål och vad som ska
uppnås.
•   …jag blivit mer delaktig i och kan påverka skolans mål- och uppföljningsarbete
•   …arbetslaget/ämneslaget blivit mer delaktigt i och kan påverka skolans mål- och
uppföljningsarbete
•   …lärare på skolan/enheten som helhet blivit mer delaktiga i och kan påverka skolans måloch uppföljningsarbete
•   …jag har utvecklat min förmåga att formulera mål för undervisningen.
•   … arbetslaget/ämneslaget har utvecklat sin förmåga att formulera mål för undervisningen.
•   … lärare på skolan/enheten som helhet har utvecklat sin förmåga att formulera mål för
undervisningen.
•   …rektor/förskolechef på ett enklare sätt kan kommunicera och tydliggöra skolans mål för
kollegiet
Kommentera gärna dina svar!
II. Kunskapsbas och förståelse för undervisningen
Förstelärare har bidragit till att…
•   …jag har fått djupare kunskap och förståelse för hur man kan undervisa och bedöma
barn/elever.
•   …arbetslaget/ämneslaget har fått djupare kunskap och förståelse för hur man kan
undervisa och bedöma barn/elever.
•   …lärare på skolan/enheten som helhet har fått djupare kunskap och förståelse för hur man
kan undervisa och bedöma barn/elever.
•   …jag utvecklat för yrkesutövningen relevanta kunskaper och färdigheter
•   …arbetslaget/ämneslaget utvecklat för yrkesutövningen relevanta kunskaper och
färdigheter
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•   … lärare på skolan/enheten som helhet utvecklat för yrkesutövningen relevanta kunskaper
och färdigheter
•   …jag i högre utsträckning än tidigare reflekterar över och diskuterar att min undervisning
ska vila på vetenskaplig grund
•   …arbetslaget/ämneslaget i högre utsträckning än tidigare reflekterar över och diskuterar
att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund
•   … lärare på skolan/enheten som helhet i högre utsträckning än tidigare reflekterar över
och diskuterar att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund
Kommentera gärna dina svar!
III. Undervisningspraktik och kollegial samverkan
Förstelärare har bidragit till att…
•   …jag i högre utsträckning än tidigare reflekterar över och diskuterar utifrån min
beprövade erfarenhet
•   …arbetslaget/ämneslaget i högre utsträckning än tidigare reflekterar över och diskuterar
utifrån sin beprövade erfarenhet
•   …lärarna på skolan/enheten i högre utsträckning än tidigare reflekterar över och
diskuterar utifrån sin beprövade erfarenhet
•   …jag har utvecklat min samarbetsförmåga och min kommunikationsförmåga
•   …arbetslagets/ämneslagets förmåga att samarbeta utvecklats och kommunikationen
förbättrats
•   …samarbetet mellan olika lärare och samarbetet på skolan/enheten som helhet utvecklats
och kommunikationen förbättrats
•   …jag har förändrat och utvecklat mina sätt att undervisa och att jag blivit mer medveten
om min undervisning
•   …arbetslaget/ämneslaget förändrat och utvecklat sina sätt att undervisa och blivit mer
medvetna om sin undervisning
•   …lärare på skolan/enheten som helhet har förändrat och utvecklat sina sätt att undervisa
och blivit mer medvetna om sin undervisning
•   …jag förbättrat min förmåga att omsätta läroplanens intentioner och ämnesinnehållet till
undervisning
•   … arbetslaget/ämneslaget förbättrat sin förmåga att omsätta läroplanens intentioner och
ämnesinnehållet till undervisning
•   …lärare på skolan/enheten som helhet har förbättrat sin förmåga att omsätta läroplanens
intentioner och ämnesinnehållet till undervisning
Kommentera gärna dina svar!
IV. Utvecklings- och förändringsberedskap
Förstelärare har bidragit till att…
•   …jag har större kunskap och förmåga om hur jag ska kunna utveckla min undervisning
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•   …arbetslaget/ämneslaget har större kunskap och förmåga om hur det ska kunna utveckla
sin undervisning
•   …lärarna på skolan/enheten som helhet har större kunskap och förmåga om hur de ska
kunna utveckla sin undervisning
•   …jag har lättare för att ifrågasätta och reflektera över min egen undervisning och
arbetssätt
•   ...arbetslaget/ämneslaget har lättare för att ifrågasätta och reflektera över undervisningen
och arbetssätt
•   …lärare på skolan som helhet har lättare för att ifrågasätta och reflektera över den egna
undervisningen och arbetssätt
•   …jag blivit mer benägen att genomföra förändringar och pröva nya arbetssätt
•   ...arbetslaget/ämneslaget blivit mer benäget att genomföra förändringar och pröva nya
arbetssätt
•   …lärarna på skolan/enheten som helhet har blivit mer benägna att genomföra förändringar
och pröva nya arbetssätt
Kommentera gärna dina svar!
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