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Sammanfattning 
Karriärtjänstreformen lanserades i Sverige under 2013. Reformen syftar bland annat till att 
höja elevernas kunskapsnivå och att stärka läraryrkets status. Därmed inrättades befattningen 
förstelärare. Försteläraren kan ses som en slags utvecklingsledare som främst ska undervisa 
men som även kan inneha skolutvecklande uppdrag. Införandet av förstelärare har väckt 
debatt i skolorna då reformen anses otydlig gällande syfte och genomförande.   
 
Tidigare forskning visar på att det är komplicerat att vara utvecklingsledare i en 
mellanposition mellan rektor och kollegor. Beroende på om skolutveckling bedrivs ur ett top-
down-perspektiv eller ett bottom-up-perspektiv ställs det olika krav på utvecklingsledaren. 
Kraven kan oavsett vilket perspektiv man anlägger vara svåra för en utvecklingsledare att 
infria.  
 
Sedan tidigare pågår följeforskning kring reformens implementering och vissa utvärderingar 
har gjorts. Däremot saknas ett inifrånperspektiv på reformen, något som studien bidrar med. 
Syftet med studien är att beskriva förstelärares levda erfarenheter av sin roll som förstelärare. 
Studien svarar på vilka hinder och möjligheter förstelärare upplever i sitt förstelärarskap samt 
vilka implikationer dessa erfarenheter får för möjligheterna att utveckla undervisningen, 
skolan och professionen. 
 
För att kunna närma sig och förstå fenomenet förstelärare har studien en fenomenologisk 
ansats. Genom att använda halvstrukturerad livsvärldsintervju som metod fick sex förstelärare 
från tre olika kommuner berätta om sina erfarenheter av sitt förstelärarskap. Resultatet 
presenteras i form av sex olika teman: att söka eller inte söka förstelärartjänst; jante och 
kollegors syn på försteläraren; att bli lyft av ämneslyften; från lärare till handledare; 
arbetsprocesser och samverkan med andra aktörer samt möjligheter och hinder i framtida 
uppdrag. Temana har sedan analyserats i relation till olika perspektiv på skolutveckling där 
aktionsforskning och evidensbasering har fått fungera som två idealtyper för skolutveckling.  
 
I studien framkommer att förstelärare befinner sig i spänningsfältet som uppstår mellan de två 
idealtyperna för skolutveckling. De möter motsägelsefulla krav och förväntningar i sina 
uppdrag, vilket innebär att de är i behov av stöd för att kunna genomföra det de är ålagda. 
Skolans utveckling utgår sällan från lärarnas egna frågor utan drivs i första hand uppifrån 
genom till exempel centralt styrda fortbildningsinsatser. Det leder också till att det är vissa 
ämnen och ett visst kunskapsuppdrag som prioriteras. För att reformen ska kunna vara hållbar 
krävs att förstelärarna får vara med och påverka uppdragen, att de får hjälp och support i sitt 
arbete samt att huvudman och rektor tydligt kommunicerar hur förstelärarna tillsätts och hur 
uppdragen ser ut. 
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INLEDNING  
Den svenska skolan har idag många utmaningar att ta sig an. I internationella jämförelser, till 
exempel den utförd av Programme for International Student Assessment (PISA), är det först 
under den senaste mätningen 2015 som svenska elevers resultat försiktigt vänt uppåt efter 
flera år av oroendeväckande låga resultat (Skolverket 2014, 2016e). Samtidigt som de flesta är 
rörande överens om att läraren är avgörande för att skapa en god och effektiv undervisning 
som gynnar elevens lärande står landet inför en alarmerande lärarbrist där det beräknas saknas 
ca 65 000 lärare 2024 (SCB 2014).  Många legitimerade lärare väljer dessutom bort läraryrket 
till förmån för arbeten med bättre löneutveckling eller där det finns större möjlighet till att 
göra karriär. För att försöka lösa den svenska skolans problem tillsatte regeringen 2015 en 
skolkommission som syftar till höjda kunskapsresultat, ökad likvärdighet och förbättrad 
undervisningskvalitet. Skolkommissionen skriver i sitt delbetänkande: ”En central utmaning 
för det svenska skolväsendet är att säkerställa tillgången på kompetenta och engagerade lärare 
och skolledare, samt att skapa bättre förutsättningar för dem att utföra sitt uppdrag” 
(Utbildningsdepartementet 2016 s. 13), vilket visar på ett stort behov av att satsa på och 
utveckla läraryrket.   
 
Som ett led i att höja läraryrkets status genomfördes 2013 en karriärtjänstreform i Sverige. 
Reformen innebär att särskilt yrkesskickliga lärare kan ansöka om förstelärartjänst och om 
man har rätt akademiska meriter kan man söka en lektorstjänst. Läsåret 2014/2015 innebar det 
att det fanns 12 166 förstelärare och lektorer i de svenska skolorna (Statskontoret 2016a). 
Förhoppningen är att karriärtjänster ska locka fler till yrket och få fler att vilja fortsätta att 
arbeta som lärare. Försteläraren ska i första hand undervisa men kan också få andra 
skolutvecklande uppdrag, såsom att handleda kollegor eller att planera och genomföra 
pedagogiska samtal.  
 
Genom karriärtjänstreformen implementeras ett nytt skikt av mellanpositioner i Sveriges 
skolor som tidigare inte varit lika systematiskt organiserat. Förstelärarens flytande position 
någonstans mellan rektor och lärarkollegor har tidigare haft namn som arbetslagsledare, 
processledare, lärledare eller något liknande men i och med reformen cementeras och 
formaliseras funktionen. Vad exakt en förstelärare ska göra finns inte konkret uttryckt. 
Huvudmännen är fria att fylla förstelärarens tjänst utifrån de riktlinjer som regeringen angett, 
vilket i realiteten innebär att det är stor skillnad mellan de olika uppdrag och tjänster som 
förstelärarna får (Statskontoret 2017). Att inrätta förstelärartjänster ger varje kommun en 
möjlighet att kunna återta en del av den lokala styrning som de blivit av med i och med 
skolans decentralisering under 90-talet. Var enskild kommun, och allt som oftast även varje 
huvudman, kan nu med hjälp av förstelärare själva välja vad just deras skolor/skola ska 
utveckla och prioritera.  
 
På skolorna och även i sociala medier diskuteras förstelärarreformen flitigt – vad den innebär 
och vad den ska leda till. Positiva röster hörs; de som tror att karriärtjänst är ett steg framåt för 
den enskilde läraren, men också för skolans utveckling både lokalt och nationellt. Men det 
finns även de som är kritiska; de som menar att tillsättandet av tjänster är godtyckligt och att 
reformen endast gynnar de som själva blir förstelärare. Vissa anser att lärare delats in i ett A-
lag och ett B-lag där bara några duger och räknas, medan andra pekar på möjligheten att 
utvecklas inom yrket där förstelärartjänst kan tjäna som motivation och sporre. Reformen 
väcker kort sagt mycket känslor i skolvärlden.  
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Det har gått drygt tre år sedan de allra första förstelärarna tillsattes. Reformen har redan 
utvärderats från olika håll och via Linnéuniversitetet genomförs följeforskning (Alvunger 
2015a, 2015b) som redogör för reformens implementering och måluppfyllelse. Även 
Statskontoret (2015, 2016a, 2017) har gjort en genomlysning av reformens implementering 
och resultat.  
 
I tidigare forskning om skolans mellanpositioner tycker jag mig dock sakna ett 
”inifrånperspektiv” - utvecklingsledarnas erfarenheter av att befinna sig i mellanposition. Jag 
menar att det är angeläget att få veta hur förstelärare upplever reformen ”från insidan” för att 
på så vis kunna förstå hur införandet av formaliserade mellanpositioner kan erfaras och vilka 
konsekvenser förstelärarnas erfarenheter har för utvecklandet av undervisningen, professionen 
och för den svenska skolan i stort. I den här studien vill jag lyfta sex förstelärares personliga 
erfarenheter av sitt uppdrag som förstelärare och på så vis ge en bild av hur det är, eller kan 
vara, att vara förstelärare. Förhoppningsvis kan de erfarenheter som förstelärarna i den här 
studien ger uttryck för bidra till en rikare, och kanske en mer problematiserande, bild av 
karriärtjänstreformens påverkan på den svenska lärarkåren samt ge djupare insikt om, och i så 
fall på vilket sätt, utvecklingsledare i mellanposition kan bidra till att utveckla skolan.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Statskontorets utvärderingar (2015, 2016a, 2016b, 2017) och Alvungers följeforskning 
(2015a, 2015b) ger en inblick i några kommuners första trevande försök med att 
implementera karriärtjänstreformen. Syftet med Alvungers forskning är att undersöka på 
vilket sätt förstelärarreformens införande påverkar det systematiska kvalitetsarbetet i skolorna 
samt hur förstelärarnas roll kan ses i förhållande till det utvecklingsarbete som redan pågår i 
kommunerna. I den här studien vill jag bygga vidare på Alvungers forskning genom att låta 
sex förstelärare komma till tals om sina egna erfarenheter och på så vis belysa komplexiteten i 
uppdraget som måste hanteras av lärarna ute i verkligheten. Det är angeläget att visa på 
lärares upplevelser för att kunna förstå och balansera den diskussion som fortlöpande förs 
kring karriärtjänster och förstelärares uppdrag, både mellan lärare ute på skolorna och i den 
skolpolitiska debatten i stort.  
 
Införandet av förstelärare har bidragit till ett nytt, till viss del formaliserat skikt av lärare som 
innehar en mellanposition i skolan. Tidigare forskning (Blossing 2013; Levinsson 2011, 2013) 
har visat på den komplexitet som innehavare av mellanpositioner och skolans huvudmän 
behöver förhålla sig till. Det finns inte heller något självklart samband mellan en organisation 
med mellanpositioner och framgångsrik skolutveckling (Blossing 2013). Lärarnas berättelser 
kan förhoppningsvis bidra till insyn i hur huvudmän ser på karriärlärarna och deras uppdrag, 
men också visa på vilka tendenser som verkar råda i skolan när det gäller olika perspektiv på 
skolutveckling och förstelärarnas roll där i.  
 
Med hjälp av studiens fenomenologiska ansats vill jag måla upp en bild som gör det möjligt 
att få förståelse för hur det är, eller kan vara, att vara förstelärare. Genom att beskriva hur 
lärarna i studien förhåller sig till, eller relaterar till, olika aspekter av sitt förstelärarskap vill 
jag bidra till en diskussion om vilka möjligheter och svårigheter som innehavare av 
mellanpositioner kan stöta på, samt visa på den komplexitet som ligger i att genomföra 
reformer av det här slaget. Förhoppningen är också att via förstelärarnas erfarenheter kunna 
diskutera vilken potential som karriärtjänstreformen besitter i förhållande till skolutveckling i 
ett större perspektiv.  
 
Syftet med studien är att beskriva förstelärares levda erfarenheter av sin roll som förstelärare 
och därmed också som innehavare av en mellanposition i skolans värld. Min studie har för 
avsikt att ge svar på följande frågeställningar:  
 

− Vilka möjligheter och hinder upplever förstelärare i sitt uppdrag? 
− Vilka implikationer får förstelärares erfarenheter för möjligheterna att utveckla 

undervisningen, skolan och professionen? 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING    
I bakgrundsavsnittet kommer jag först att redogöra för karriärtjänstreformens utseende och 
syfte. Även om reformen är relativt ny har det redan gjorts utvärderingar och bedrivits 
följeforsking som jag ämnar presentera. Vidare presenterar jag tidigare forskning om 
mellanpositioner i skolans värld, samt kopplar mellanpositionerna till olika idétraditioners syn 
på skolutveckling. Avslutningsvis introducerar jag kort några av de senaste årens satsningar 
inom svensk skola: Matematiklyftet, Läslyftet och det så kallade NT-lyftet, då dessa 
ämnesfortbildningar bygger på en idé som förutsätter mellanpositioner i form av till exempel 
handledare. Dessutom har många av förstelärarna haft i sitt uppdrag att agera som 
utvecklingsledare i just dessa fortbildningsinsatser (Statskontoret 2017). 
 

Karriärtjänstreformen 
Karriärtjänstreformen trädde i kraft den 1 juli 2013 och förväntas vara fullt utbyggd 2017. 
Den innebär att staten via statsbidrag finansierar ett antal karriärtjänster för lärare och lektorer 
som verkar inom den svenska grund- och gymnasieskolan. Reformen är frivillig; det är upp 
till varje huvudman att ansöka om bidrag för tjänsterna. Det är också varje huvudmans ansvar 
att utforma tjänsterna (SFS 2013:70). Syftet med att inrätta karriärtjänster beskrivs av 
regeringen i promemorian Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet 
(Utbildningsdepartementet 2012): lärare ska kunna göra karriär utan att för den sakens skull 
lämna klassrummet. Möjligheten till att göra karriär anses kunna göra läraryrket mer 
attraktivt. Även om lärare nu kan göra karriär ska undervisning även i fortsättningen vara 
förstelärares huvuduppgift. På så vis anser regeringen att förstelärartjänsterna kan ses som ett 
praktiknära karriärsteg.  
 
För att vara aktuell för en förstelärartjänst behöver läraren uppfylla vissa krav. Läraren ska 
inneha lärarlegitimation och måste ha arbetat som lärare i minst fyra år. Förutom detta ska 
läraren bedömas vara ”särskilt yrkesskicklig”, vilket kan innebära till exempel att han eller 
hon har mycket goda ämneskunskaper i sitt ämne, visar intresse för att delta i 
skolutvecklingsprojekt, har en förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas 
individuella behov så att studieresultatet höjs, eller har en god förmåga att samarbeta och 
kommunicera med elever, vårdnadshavare och kollegor (Utbildningsdepartementet 2012, s. 
27). I Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare (SFS 
2013:70) uttrycks att förstelärare i huvudsak ska ägna sig åt undervisning och uppgifter som 
tillhör den. Även i Utbildningsdepartementet promemoria står det skrivet att förstelärarens 
huvudsakliga uppgift ska vara att ägna sig åt undervisning och undervisningsrelaterade 
uppgifter. Utöver undervisningen kan försteläraren dock även få andra uppdrag 
(Utbildningsdepartementet 2012, s. 28): 
 

− Ansvara för introduktion av nyanställda lärare 
− Coacha andra lärare 
− Initiera pedagogiska samtal 
− Initiera och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen 
− Vara examensansvarig på gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen 
− Ansvara för att lärarstuderande tas emot på ett bra sätt när de ska genomföra sin 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 
− Vara huvudansvarig för ett ämne. 

 
Det är upp till varje huvudman att avgöra om en förstelärartjänst ska vara i form av en 
tillsvidaretjänst eller tidsbegränsad tjänst. 
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Reformens syfte  
Skolverkets kunskapsöversikt Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? (2009) visar att 
lärarens kompetens är den viktigaste resursfaktorn för att höja elevernas resultat. Hattie 
(2009) och en rapport från Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD 2005) visar på samma resultat. Med tanke på svenska elevers dalande resultat i de 
senaste PISA-undersökningarna är det högst angeläget för många att diskutera hur den 
svenska skolans ska lyckas vända trenden. För att rekrytera nya och behålla de lärare som 
redan finns i yrket behöver läraryrkets attraktionskraft höjas – något som regeringen tror att 
karriärtjänstreformen kan bidra till i och med att den syftar till att premiera de skickligaste 
lärarna samt ge dem möjlighet att utvecklas professionellt och ta ett steg vidare i sina karriärer 
(Utbildningsdepartementet 2012). I tillägg till detta står den svenska skolan inför ytterligare 
en stor utmaning de kommande åren, lärarbrist (SCB 2014), vilket innebär att en satsning på 
att rekrytera och behålla de lärare som redan finns ute i skolorna är nödvändig. Reformens 
övergripande syfte är alltså både att stärka läraryrkets status så att lärare stannar i yrket och att 
fler attraheras av att utbilda sig till lärare, samt att höja de svenska elevernas kunskapsnivå.   

Utvärdering av reformen 
Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera karriärtjänstreformen. Denna 
utvärdering kan man ta del av i tre delrapporter (Statskontoret 2015, 2016a, 2016b, 2017). I 
den första delrapporten (2015) undersöks reformen utifrån ett huvudmannaperspektiv där till 
exempel huvudmäns principer för urval och syn på reformen presenteras. I rapporten 
framkommer bland annat att:  
 

− majoriteten av huvudmännen har anslutit sig till reformen (högt deltagande, men 
ojämnt fördelat: fler kommunala än enskilda huvudmän har sökt statsbidrag). 

− den viktigaste principen för urval har varit att premiera de skickligaste lärarna. 
− rekrytering av tjänsterna har till största del skett internt där rektor haft en bärande 

roll vid tillsättandet. En transparent process har gynnat mottagandet av reformen, 
medan en otydlig rekryteringsprocess har bidragit till större missnöje bland 
lärarkåren. 

− ett av målen med reformen, att rekrytera riktigt skickliga lärare till 
utanförskapsområden, har inte nåtts i tillräckligt hög grad. 

− huvudmännen ser positivt på reformen i stort. 
 
I den andra delrapporten (2016a, 2016b) har Statskontoret undersökt lärarkårens (lärares, 
förstelärares och lektorers) syn på reformen. Rapporten slår fast att reformen ännu inte har 
nått fram till målen som både handlar om att skapa förutsättningar för lärare att göra karriär 
och att höja elevernas resultat, utan för fram flera förslag till förbättring. Statskontorets 
slutsats är att huvudmännen behöver satsa på framför allt tydlighet, transparens och 
kommunikation för att utveckla karriärtjänstreformen. Det handlar om att skapa ambitiösa och 
transparenta rekryteringsprocesser, att tydligt kommunicera förväntningar på förstelärarna och 
deras uppdrag samt att synliggöra det arbete som utförs av de som innehar karriärtjänster. 
Dessutom drar de slutsatsen att huvudmännen behöver föra en kontinuerlig dialog med alla 
lärare för att undanröja eventuella hinder för reformen som till exempel intressekonflikter 
mellan personalgrupper. 
 
I Statskontorets rapport (2016a, 2016b) framträder en bild av reformen som ser olika ut 
beroende på om man innehar en förstelärartjänst eller ej. De lärare som inte har en 
karriärtjänst (i det här avsnittet kommer jag använda lärare för de som inte har karriärtjänst 
och förstelärare för de som har en sådan tjänst) är i högre grad skeptiska till reformen än de 
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som är förstelärare. Över hälften av lärarna anser att reformen bara är till nytta för de som är 
förstelärare och de har svårt att se hur reformen ska kunna gagna kollektivet. Lärarna är i stort 
positiva till karriärmöjligheter men anser att den nu liggande reformen är alldeles för 
avgränsad och snäv till sin natur – att det är en reform som till största del gynnar den enskilde 
individen. En majoritet av lärarna uppger att de inte vet vad som krävs för att kunna få en 
förstelärartjänst, vilket visar på att både huvudmännens uttalade förväntningar på tjänsterna 
samt deras rekryteringsprocesser ofta är alltför oklara, menar Statskontoret. Lärarna uppger att 
det ännu inte ser något avtryck av reformen i skolan. 
 
Förstelärarna i Statskontorets utvärdering är mer positiva till reformen än lärarna. De tror att 
reformen kan gynna skolutvecklingen i stort. De flesta uppger att deras kollegor som inte är 
förstelärare ändå är försiktigt positiva till reformen. Många anser att deras kompetens tas 
tillvara. Det som lyfts som negativt är bristen av tid för att utföra uppdraget. Både lärare, 
förstelärare och huvudmän ser en risk i att reformen kan orsaka splittring bland lärarkåren 
speciellt om förstelärarnas uppdrag inte är tydligt uttalade och förankrade. För att motverka 
detta menar Statskontoret att det är viktigt att det ansvar och de uppgifter som försteläraren 
har tydligt kopplas ihop med karriärtjänstens löneökning. Utvärderingen visar att de lärare 
som känner till förstelärarnas uppdrag är mer positiva till reformen än de som är ovetande. 
Statskontorets slutsats är att reformen inte ännu är tillräckligt implementerad och accepterad 
av Sveriges lärarkår.  
 
I den sista av Statskontorets delrapporter (2017) undersöks rektorers respektive 
lärarstudenters (kommer inte behandlas här) syn på karriärtjänstreformen. Rektorerna har 
ungefär samma syn på reformen som de som är förstelärare. Bland annat menar en majoritet 
av rektorerna att införandet av förstelärare bidrar till ett ökat kollegialt lärande och en bättre 
undervisning på skolan överlag. Däremot tror inte så många rektorer att just den här reformen 
kommer att ge läraryrket en högre status eller att den kommer att få fler lärare att stanna i 
yrket. Dock menar de att karriärmöjligheter är en viktig faktor för att göra läraryrket mer 
attraktivt.  
 
Rektorerna kan se flera fördelar med reformen, till exempel menar många rektorer att det har 
blivit flera pedagogiska samtal på skolorna sedan reformen infördes vilket också har stärkt det 
pedagogiska ledarskapet. Förstelärarna har kunnat fungera som bollplank och stöd för rektor 
på olika sätt, framför allt har de fungerat som en länk mellan rektor och det dagliga arbetet på 
skolan. Dock framhåller rektorer som ansvarar för många förstelärare att det även inneburit ett 
merarbete då de till exempel har haft många olika projekt som de behövt styra och följa upp. 
Andra risker med reformen som lyfts handlar om att motivationen hos dem som inte fått 
någon tjänst kan dala samt att reformen kan skapa splittring i kollegiet. Just splittring mellan 
förstelärare och lärare vittnar många rektorer om i undersökningen. För att undvika detta 
lyfter de vikten av att försteläraren har legitimitet bland sina kollegor för att utföra sitt 
uppdrag eftersom en avog inställning till försteläraren troligtvis även påverkar uppdragets 
utfall negativt. Det framhålls som paradoxalt att förstelärare bidrar till ett ökat kollegialt 
lärande samtidigt som reformen skapar spänningar i kollegiet, vilket troligen påverkar 
samarbete mellan kollegor i negativ riktning. 
 
Statskontoret (2017) menar att reformens genomförande kan påverka hur skolans 
samarbetsklimat utvecklas. Rektorerna har vidtagit olika sorters åtgärder för att skapa 
legitimitet åt förstelärarna. Till exempel kan det handla om tydlig information om tjänsterna, 
vad som krävs för att kunna få en tjänst samt hur rekryteringen går till. 
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Forskning kring reformen 
Linnéuniversitetet bedriver följeforskning av reformens implementering i ett antal kommuner 
i södra Sverige genom projektet ”Följeforskning kring karriärlärarreformen – samverkan för 
förbättringsarbete mellan skola och universitet” (Alvunger 2015a). Följeforskningens syfte är 
bland annat att undersöka reformens betydelse för det systematiska kvalitetsarbetet och att 
förstå hur förstelärare kan relateras till pågående utvecklingsarbete i kommunerna. 
Utgångpunkten har alltså framför allt handlat om frågor ur ett innehålls- och 
verksamhetsmässigt perspektiv (Alvunger 2015a). 
 
I en delredovisning av följeforskningen (Alvunger 2015b) presenteras hur förstelärare 
beskriver och förstår sin roll som förstelärare i den organisation som de tillhör. Liksom 
Statskontoret (2106a, 2016b) visar följeforskningen att förstelärare ser positivt på sin egen 
roll. De har ett stort intresse för att utveckla undervisning och hoppas att de genom sin 
förstelärarroll kan få möjlighet att leda nya projekt och föra ut nya idéer till sina kollegor. De 
anser att deras roll är betydelsefull för organisationen på så vis att de kan bidra till det 
kollegiala lärandet. Många förstelärare tar på sig ett ansvar att skapa en lärarande atmosfär där 
effektiva möten, att ge tips och råd kring undervisning och/eller elever samt samtala kring 
aktuell forskning kan ingå. De känner ofta en förväntan från kollegor och skolledning att 
prestera och leverera, något som de ibland upplever kan vara svårt att hantera.  
 
Det som förs fram som exempel på svårigheter som karriärlärarna stött på menar Alvunger 
(2105b) kan vara att alla kollegor inte delar samma tankar om vilka utvecklingsområden som 
bör prioriteras och när man bör vara nöjd med utvecklingen och resultatet av 
utvecklingsarbetet. Förstelärarna säger sig även stött på misstänksamhet och avundsjuka från 
sina kollegor. Även om de ibland stöter på motstånd från sina kollegor menar förstelärarna att 
kollegorna till största del är försiktigt positiva till reformen. 
 
Förstelärarna uttrycker att de är betydelsefulla samarbetspartners med rektor och att de 
fungerar som sammanbindande länkar mellan olika grupper inom organisationen, t.ex. 
arbetslag, elevhälsoteam, skolledning. Alvunger kallar detta för ”brokering” (ungefär: 
mäklande, författarens översättning). Att arbeta tillsammans med olika parter är viktigt för 
förstelärarna. Enligt Alvunger framhåller många att de inte kan arbeta i sin ensamhet utan ser 
det som väldigt angeläget att rektor tydliggör sin förväntan på att alla lärare ska delta i det 
arbete som försteläraren håller i. Rektor bör också tydligt visa att han eller hon understödjer 
förstelärarens uppgifter och därmed legitimerar uppdraget. Över huvud taget menar 
karriärlärarna att rektors engagemang är essentiellt för att de lyckas med uppdraget. Rektor 
behöver dessutom förse karriärlärarna med arbetsuppgifter som är tydliga, avgränsade och 
rimliga.  
 
Ytterligare ett problem som förstelärarna i Alvungers forskning pekar på är brist på tid och 
ibland en avsaknad av naturliga mötesplatser där de olika lärargrupperna kan träffas för att 
utbyta erfarenheter. Här ser Alvunger en skillnad beroende på vilken nivå förstelärarna i 
första hand arbetar på: inom den egna skolan eller i en re-centraliserad organisation där de 
befinner sig i nätverk som verkar över flera skolor i kommunen. Det är främst lärarna som 
arbetar på den egna arbetsplatsen som lyfter problemet med brist på arenor. De vet sällan vad 
andra förstelärare arbetar med och upplever att de behöver få träffas och delge varandra. 
Förstelärare som verkar på kommunnivå lyfter oftare problemet med att många olika projekt 
(från till exempel olika förstelärare) pågår samtidigt vilket skapar trängsel på arbetsplatsen 
som i sin tur leder till att pressen på de enskilda lärarna som ska delta i projekten blir alldeles 
för hög.  
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I en av kommunerna som forskarna (Alvunger 2015b) har följt har kommunen skapat ett 
nätverk av förstelärare som leds av en utvecklingsledare. Utvecklingsledarens roll är att få en 
överblick över förstelärarnas arbete och koordinera insatserna. Nätverket fungerar också som 
en kollegial gemenskap för förstelärarna där de kan utbyta erfarenheter och delge varandra 
sina projekt. Organisationen har visat sig positiv även för tjänstemän högre upp i den 
kommunala organisationen då de via utvecklingsledaren kan hålla sig uppdaterade om 
förstelärarnas arbete och insatser. I andra kommuner beskriver Alvunger att förstelärarna 
skapat egna informella mötesplatser, vilket visar på att behovet av att mötas är stort. 
 
Karriärtjänstreformen har kommit att påverka hur ledarskap inom skolans värld ser ut och 
organiseras. Nya former av kollegiala mötesplatser och samarbeten skapas - eller efterfrågas. 
Alvunger (2015b) menar därför att skolans huvudmän behöver hitta nya former för sin 
organisation där förstelärare har en given plats.  
 
En forskare vid Uppsala universitet har genom sina studier av karriärtjänstreformen 
kategoriserat förstelärarens roll i relation till skolutveckling på fyra olika sätt. Hon menar att 
man kan se förstelärare som (Thelin 2015; Statskontoret 2017): 
 

− föredöme - läraren har inget speciellt utvecklingsuppdrag utan utnämningen kan främst ses 
som en belöning för tidigare meriter.  

− utbildare - läraren fokuserar på att sprida kunskap till andra lärare. Läraren anses vara en slags 
undervisningsexpert. 

− utvecklare - läraren fokuserar främst på att utveckla sin egen undervisning genom olika 
undervisningsmetoder. 

− utvecklingsledare - läraren har ett utvecklingsuppdrag som bygger på att leda projekt som 
bygger på kollegialt lärande. 

 
Thelin (2015) menar att utfallet och genomslagskraften av reformen beror på hur 
huvudman/rektor väljer att kategorisera sina förstelärare.  Statskontorets utvärdering (2016a, 
2017) visar att rektor och förstelärare anger att den vanligast förekommande kategorin är 
förstelärare som utvecklingsledare, följt av utbildare och i tredje hand utvecklare. Det är 
ovanligt att förstelärare fått sin tjänst som en belöning utifrån tidigare meriter. 
 

Mellanpositioner i skolans värld 
Skolan är i ständig förändring. I det decentraliserade skolsverige är det upp till varje kommun 
och huvudman att se till att den egna skolan följer de givna bestämmelser som står skrivna i 
styrdokumenten, samtidigt ska utveckling och förändringar komma till stånd utifrån ny 
forskning. De mellanpositioner som tillkommit i utbildningsväsendet under de senaste 
decennierna kan ses som ett sätt för de enskilda skolorna/huvudmännen att hantera det starka 
förändringstrycket som de utsätts för (Olin 2012). Det uttalade syftet för att inrätta dessa 
mellanpositioner är ofta att driva praktiknära skolutveckling där lärares professionella 
utveckling är i fokus. Ibland kan det handla om lärare som blir tilldelade ytterligare 
arbetsuppgifter som inbegriper att arbeta med skolutvecklingsfrågor på den egna 
arbetsplatsen; ibland är det centralt anställda utvecklingsledare som arbetar mot flera skolor. 
Det kan också handla om externa aktörer såsom forskare eller företagsanställda processledare. 
Rollerna benämns på många olika sätt, förutom utvecklingsledare och processledare kan det 
vara ”utbildningsledare, pedagogisk ledare, utvecklingsansvarig, förändringsagent, 
resursperson, handledare, kritisk vän, mentor och specialist” (Levinsson 2011). Det är också 
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uppenbart att vad varje huvudman lägger i dessa begrepp varierar (Olin 2012), vilket gör att 
skolans mellanpositioner kan vara svåra att få grepp om.  
 
Även om det uttalade syftet med att inrätta mellanpositioner i skolan vanligtvis är 
skolutveckling (Olin 2012; Blossing 2013) så bör man fråga sig om dessa arrangemang 
verkligen leder framåt eller om det stannar vid att personer i mellanposition endast hamnar i 
ett förvaltande läge där de mer fungerar som ”rektors högra hand” än att bedriva 
skolutveckling i praktiken. Det är angeläget att studera vad det är som avgör vilken roll och 
vilket mandat som en utvecklingsledare får i sin organisation och vilka konsekvenser det 
innebär för skolans utveckling.  
 
I skollagen (SFS 2010:800, § 5) står det skrivet att utbildningen ska vila på ”vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet”, vilket innebär ett krav för varje skola/huvudman att 
organisera och arbeta utifrån den forskning som finns tillgänglig. De utvecklingsledare som 
utses får i uppdrag att bistå huvudmannen med detta uppdrag, beroende på vilket 
forskningsperspektiv som antas, till exempel att utgå från evidensbasering eller 
aktionsforskning, kan deras funktion och syfte komma att se olika ut. Det är ytterligare en 
parameter som försvårar möjligheten att få ett helhetsgrepp på skolans mellanpositioner.  
 
I det här avsnittet beskrivs tidigare skolforskning kring mellanpositionsrollen som jag för 
enkelhetens skull konsekvent kommer att referera till med hjälp av begreppet 
utvecklingsledare. Evidensbasering och aktionsforskning kan ses som två olika idétraditioner 
som driver olika argumentationslinjer i de senaste årens diskussion om hur forskning och 
praktik inom skolans område kan bedrivas och mötas (Carlgren 2010). De båda traditionerna 
ställer olika krav på utvecklingsledaren; dessa krav kommer jag redogöra för i följande 
avsnitt.  
 

Utvecklingsledare och deras olika roller 
Blossing (2013) har i sin forskning undersökt skolans utvecklingsledare1 i hänseende till att 
förstå vilka roller och funktioner dessa har. Det övergripande syftet för en utvecklingsledare 
är att driva på utvecklingen på skolan samt stimulera övriga lärare så att undervisningen 
förbättras och elevernas resultat höjs. Blossings studier visar bland annat att en tydlig 
organisationsstruktur och stark kommunikation förenklar arbetet för utvecklingsledare i 
skolan. Han menar att skolans utvecklingsledare kan kategoriseras in i fyra olika roller: 
biträdet, handledaren, projektledaren och organisationsutvecklaren. Rollerna träder fram när 
sambandet mellan de två dimensionerna arbetsorganisation och utvecklingsledarnas 
arbetsprocess studeras (se tabell 1).  
 
Utvecklingsledarna tenderar att inledningsvis ta Biträdesrollen som innefattar att ta ansvar för 
vardagliga rutiner som t.ex. att vara arbetslagsledare och att ”sköta ruljangsen” kring de frågor 
som dyker upp kring den typen av verksamheter. Om nya utvecklande aktiviteter, som 
fortfarande klassas som del av en mikroprocess (Blossing anger exemplet att ta ansvar för 
lärande samtal) introduceras på arbetsplatsen tar utvecklingsledaren på sig rollen som 
Handledare. Nästa steg för flera av de utvecklingsledare som Blossing studerat var att agera 
Projektledare. Projektledaren bygger upp långsiktiga planeringar och organiserar arbetet på så 
vis att det kan kategoriseras som makroprocesser. När utvecklingsledaren sedan deltar i att 
utveckla hela organisationen inifrån genom nyskapande, övergripande idéer som syftar till att 

                                                
1 Blossing själv använder sig av begreppet förändringsagent.  



 

10 
 

utveckla lärares lärande och hela skolans arbetsmiljö kan man påstå att han eller hon axlar 
rollen som Organisationsutvecklare.  
Att få utvecklingsledarna till att bli en del av en fungerande och utvecklande organisation är 
komplext menar Blossing. Förutom att kommunikationen kring syftet med utvecklingsledarna 
behöver var klart och att organisationsstrukturen bör vara tydlig måste det också till 
uthållighet för ett hållbart utvecklingsarbete. De roller som utvecklingsledarna tar är också 
beroende av det utrymme som de ges i sin givna organisation. Vidare ser Blossing att de 
arbetsuppgifter som utvecklingsledarna tar ansvar för kräver många olika kompetenser vilket 
gör det till ett svårt uppdrag. Även om namnet utvecklingsledare anspelar på att innehavaren 
av en sådan roll bidrar till utveckling anser Blossing att utvecklingsledarna många gånger inte 
tillför innovativa, framåtsträvande och utvecklande idéer utan att de fastnar i rutinarbete och 
administration som främst håller driften igång.  
 
 
Tabell 1. Utvecklingsledarnas roller (Blossing 2013, s. 165) 

Utvecklingsledarnas 
arbetsprocess 

Arbetsorganisation 
    

 

Drift Utveckling   

Mikro Biträdet Handledaren 
 

Makro Projektledaren Organisationsutvecklaren 
 

Utvecklingsledares roll ur ett aktionsforskningsperspektiv 
Kemmis (2009) menar att (kritisk) aktionsforskning handlar om att förändra praktiken genom 
att utmana de förutfattade meningarna som man har om undervisningen. I aktionsforskning 
handlar det inte om att följa givna ramar utan att själv sätta ord på och verkställa de 
förändringar man ämnar göra. På så vis ger man lärare själva kontroll över både vad som ska 
utvecklas och själva processen: “In action research, however, the attempt is not to bring 
practitioners’ practices into conformity with (external) theorists’ theories, but to have 
practitioners be theorists and researchers – to give practitioners intellectual and moral control 
over their practice” (Kemmis 2009, s. 468). Genom aktionsforskningen lyfts lärares egna 
dilemman och behov då utvecklingsarbetet tar avstamp i just dessa. På så sätt kan denna typ 
av införande av forskning i skolan verka motiverande eftersom det är lärares egna 
vardagsbekymmer som fokuseras för att få till en förbättring. Det som är problematiskt med 
aktionsforskning är att det är svårt att dra, valida slutsatser utifrån forskning som äger rum i 
en viss unik kontext, till exempel i ett visst klassrum. Därför riskerar utvecklingsinsatser som 
bygger på aktionsforskning att begränsas till en personlig, professionell utveckling hos de 
inblandade snarare än att bidra till ny kunskap om undervisning i stort (McIntyre 2005). 
 
En utvecklingsledare som arbetar utifrån aktionsforskningens ansats har fokus på lärarnas 
lärande och ska fungera som stöd för deras professionella utveckling. Detta ska också mynna 
ut i en utveckling av verksamheten. På så vis kan en sådan utvecklingsledare sägas arbeta 
indirekt med skolutvecklingen genom stödjande åtgärder. Det stöd som en utvecklingsledare 
kan ge via aktionsforskning kan ses som tredelat (Olin 2012, s. 193):  
 

1) som stöd för kollaborativt professionellt lärande 
2) som stöd genom organisering av det lokala skolutvecklingsarbetet, samt 
3) som stöd i reformarbete. 
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För att aktionsforskningen ska vara effektiv menar Olin (2012) att utvecklingsledaren behöver 
besitta dels goda kunskaper om analysmetoder, t.ex. hur man samlar in och analyserar 
material som sedan får ligga till grund för det vidare arbetet; dels vara skicklig när det gäller 
att kunna utmana lärares föreställningar om sin praktik och få samtal mellan lärare att 
utvecklas så att de lyfter från vardagsprat till skärskådande, konstruktiva och lärande samtal 
som leder till utveckling. Aktionsforskningens mål är enligt Olin (2012) bland annat att 
lärarna självkritiskt ska se på sin praktik på ett nytt sätt. För att det ska kunna ske behöver 
alltså utvecklingsledaren ha kunskaper om hur ett sådant kollaborativt lärande kan komma till 
stånd och hur denne kan stödja en sådan process. Det är inte utvecklingsledarens uppgift att 
komma med svar eller lösningar på det som lärarna vill förändra. Snarare handlar det om att i 
första hand stödja lärarnas egna lärandeprocesser och öka deras medvetande kring 
undervisning och lärande med hjälp av sina kunskaper i metod och analys (Olin 2012; 
Rönnerman 2012).  
 
I de fall då utvecklingsledaren är en forskare som kommer utifrån kan det vara problematiskt 
för denne att anta praktikernas perspektiv, och vice versa, de yrkesverksamma lärarna kan ha 
svårt att förstå den agenda som forskaren har (Rönnerman 2012). När utvecklingsledaren själv 
är lärare och ska leda andra lärare visar det sig att den position som utvecklingsledaren får 
mittemellan lärarkollegiet och skolans ledning blir en utmaning att ta sig an (se figur 1). För 
att lyckas med uppdraget behövs mycket stöd från rektor samt en klar kommunikation mellan 
utvecklingsledare och ledning – och även mellan rektor och lärarkollegiet (Grootenboer, 
Edward-Groves & Rönnerman 2015).  
 
Det som kan ses som bekymmersamt för en utvecklingsledare som ska driva utveckling via 
aktionsforskning kanske framför allt handlar om brist på förutsättningar, särskilt gällande 
lärares arbetsvillkor. Lärare är redan idag hårt belastade och diskussioner förs från politiskt 
håll hur deras arbete ska kunna förenklas genom att till exempel ta bort vissa arbetsuppgifter. 
Aktionsforskning kräver att lärare är själva motorn i processen, vilket innebär att den 
investering som den enskilde läraren gör i utvecklingsarbetet kanske kan ses som alltför stor i 
förhållande till vad han eller hon får tillbaka. Därför är det tveksamt om lärare idag är villiga 
till att ta steget in i aktionsforskningen (Levinsson 2011). Är det dessutom svårt att få den här 
typen av utvecklingsinsatser att generera resultat som kan appliceras i nya sammanhang så 
som McIntyre (2005) antyder så bör man kanske överväga andra slags fortbildningsinsatser.  

 
 

 
 
Figur 1. Mellanledarens position (Grootenboer et al. 2015, s. 522). 
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Evidensbaserad skolutveckling och dess förväntan på utvecklingsledare 
Evidensbaserad skolutveckling handlar ofta om att utgå från the best practice2, att ta avstamp 
i bästa tillgängliga kunskap för respektive kontext. Evidens som begrepp kommer från början 
från det medicinska ämnesområdet men har nu spridits även till det utbildningsvetenskapliga 
fältet (Andersson 2016). Evidensbasering på det medicinska området handlar bland annat om 
att genom så kallade randomiserade kliniska prövningar komma fram till vilka metoder som 
fungerar bäst, det är alltså en fråga om effektmätning (Bohlin 2011). I skollagen står att 
”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 2010:800, § 5) 
vilket utifrån ett evidensbaserat perspektiv kan betyda att varje lärare och rektor ska hålla sig 
uppdaterad och arbeta utifrån den senaste forskningen om god undervisning och effektivt 
ledarskap i skolan. Lärarens uppgift är att använda sitt professionella omdöme i relation till 
den forskning som kommer denne till del. Ofta är forskningsresultat generellt beskrivet på 
gruppnivå vilket kräver att läraren själv behöver ta ställning till på vilket sätt han eller hon 
kan tillämpa det i sin egen undervisning, med sina egna elever. ”Vad fungerar för vem och i 
vilket sammanhang?” är en central fråga som läraren behöver ställa sig för att på ett effektivt 
sätt kunna använda sig av den forskning som riktar sig mot skolan (Andersson 2016).  
 
Från det brittiska The Evidence for Policy and Practice Information and Co-ordinating Centre 
(hädanefter benämnt som EPPI-centret) kan man ta del av systematiska översikter kring 
skolors utvecklingsarbete där evidensbasering är utgångspunkten. Gemensamt för 
översikterna är det som kallas Continuing Professional Development (CPD). CPD står för ett 
professionellt lärande där minst två lärare samarbetat under en längre sammanhållen tid (minst 
tre månader upp till flera terminer) och allt som oftast har en extern utvecklingsledare varit 
delaktig i utvecklingsarbetet. Utvecklingsledaren, som till exempel kan vara en forskare eller 
en konsult, ses som en specialist som kommer in i lärarnas verksamhet för att bidra till 
professionell utveckling. Specialisten bidrar till exempel med att föra in ny forskning kring 
undervisning, observera lärare och ge feedback, initiera didaktiska/pedagogiska samtal, 
coacha, modellera eller hålla i workshops (Cordingley, Bell, Isham, Evans & Firth 2007).   
 
Cordingley et al. (2007) menar att externa utvecklingsledare är positivt för att utveckla lärares 
professionalitet på så vis att specialisterna bidrar med att utmana och stötta lärarna i sin 
praktik samtidigt som de för in nya forskningsrön, men de visar samtidigt att en sådan 
utvecklingsledarroll är komplex eftersom specialisten behöver en bred kompetens och bör 
besitta många olika förmågor för att klara av sitt mångfacetterade uppdrag. Som exempel på 
detta anges kunskap om ämnesinnehåll, specifik pedagogisk/didaktisk kunskap rörande 
respektive ämne, hur effektivt professionellt lärande sker, förmåga att kunna utvärdera och 
överblicka lärprocesser samt coacha och handleda. Vidare diskuteras huruvida AST-lärare3, 
som kan ses som interna utvecklingsledare, har det som krävs för att bedriva utveckling bland 
sina kollegor och vad som skulle behövas för att de ska kunna leda sådana processer 
framgångsrikt då de inte har samma teoretiska utgångspunkter som till exempel forskare:  
 

 
 

                                                
2 Defintion av begreppet Best practice: ”A working method or set of working methods that is officially accepted 
as being the best to use in a particular business or industry” (Cambridge Dictionaries Online 2016). 
3 AST står för Advanced Skills Teacher och är ett karriärsteg inom det engelska skolväsendet som syftar till att 
premiera de bästa lärarna och samtidigt erbjuda en karriärväg som innefattar i första hand undervisning. Förutom 
att undervisa förväntas en AST dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter gällande undervisning till andra 
kollegor för att på så vis bidra till en professionell utveckling (Department for Education and Skills 2001). 
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It is currently assumed that ASTs can coach others. But can they? How can programmes 
for colleagues who are asked to work at the cutting edge of practice and to support the 
work of others develop new knowledge, understanding and skills in adult learning? 
Should there be specific professional development for leading practitioners in training 
schools, ASTs and CPD leaders that recognises their role as leaders of adult professional 
learning? (Cordingley et al. 2007, s. 18) 

 
Levinsson (2011) ställer sig också frågan om de krav som ställs på en utvecklingsledare som 
arbetar med skolutveckling utifrån en evidensbaserad modell är realistiska. De framgångar 
som EPPI-centret visar fram bygger på att utvecklingsledare så att säga individanpassar de 
insatser som ska göras efter det behov som finns i den unika kontexten. I ett sammanhang där 
många lärare ska utvecklas tillsammans finns det en överhängande risk att utvecklingsledaren 
inte kan hantera alla olika individuella behov som finns, menar Levinsson. Han lyfter också 
fram den kritik som anser att evidensbaserad skolutveckling riskerar att bli för teknisk och 
instrumentell vilket kan bidra till att lärarna inte värderar sina egna professionella kunskaper 
och erfarenheter tillräckligt högt. Även Biesta (2007) menar att den enskilde lärarens 
möjlighet att själv bedöma vad som är effektivt och önskvärt i den egna 
undervisningskontexten begränsas avsevärt utifrån det evidensbaserade synsättet. Risken är 
att det professionella omdöme som läraren har gentemot sina elever och deras lärande hamnar 
i bakgrunden. Ytterligare ett problem med skolutveckling som bygger på evidensbasering är, 
som Biesta ser det, att den enahanda jakten på effektiva undervisningsmetoder ”som fungerar” 
försvårar för lärarna att utgå från egna frågor kring sin undervisning. Något som i sin tur kan 
bidra till att underminera synen på lärarnas professionella omdöme och kompetens.  
 

Spänningsfält mellan skolutvecklingstraditioner 
Aktionsforskning och evidensbasering kan ses som två olika idealtyper för skolutveckling om 
hur skolan bör förhålla sig till forskning. Carlgren (2010) menar att den evidensbaserade 
modellen handlar om att få lärare att konsumera mer forskning så att de sedan kan använda 
den i sina egna klassrum. Aktionsforskning å andra sidan vill inte definiera lärare som 
konsumenter utan önskar att det är lärarna själva som ska driva praxisnära forskning. På så vis 
kan evidensbasering och aktionsforskning ses som skolutveckling ur ett top down-perspektiv 
respektive ett bottom up-perspektiv.  
 
När man betraktar utvecklingsledarens roll i ljuset av de två forsknings- och 
fortbildningsmodellerna, så tydliggörs att de krav som ställs på utvecklingsledaren rent av kan 
vara motstridiga. Levinsson (2011) menar att de motsättningar som finns mellan de två 
linjerna kan ses som spänningsfält (se figur 2). Till exempel så innebär aktionsforskningens 
utgångspunkt, att praktikerna själva formulerar sina mål, att utvecklingsledaren behöver ha 
tillräcklig kunskap om hur hon kan leda, stödja och delta i en sådan process, medan 
fortbildning utifrån evidensbaseringens ambition, att förbättra kunskapsresultaten genom en 
mer effektiv undervisning, kräver att utvecklingsledaren är väl förtrogen med vilka mål som 
ska uppnås och hur man bäst lyckas uppnå dem (Levinsson 2011).  
 
Ytterligare ett exempel som visar på kontraster mellan de två modellerna handlar om vem 
som äger de frågor som ska behandlas och vilket syfte skolutvecklingen har. I 
aktionsforskning utgår man från praktikernas egna frågor och behov för att utveckla 
undervisningen. Här är lärarna medforskare och undersöker tillsammans vad som fungerar i 
klassrummet. Utvecklingsledaren kan då till exempel bidra med att hjälpa lärarna att sätta in 
sina undersökningar i ett större forskningssammanhang samt observera, handleda och komma 
med ny input i form av annan forskning. Den evidensbaserade skolutvecklingen å andra sidan 
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tar inte avstamp i lärarnas egen kontext utan i det som anses vara effektiv undervisning, det 
”som fungerar”. Ofta handlar det om givna metoder som lärarna ska lära sig använda (Biesta 
2007; Levinsson 2011). Utvecklingsledarens roll utifrån en evidensbaserad linje kommer då 
att handla om att i första hand förmedla de metoder och tekniker som betraktas som effektiva 
till lärarna så att de kan implementera dessa i sin undervisning.  
 
 

 
 
Figur 2. Spänningsfält mellan aktionsforskning och evidensbasering. (Levinsson 2011, s. 253) 

Ämneslyft – fortbildningsinsatser i svensk skola 
I avsnittet presenterar jag de ämneslyft som introducerats i skolan under de senaste fem åren. 
Fortbildningsinsatserna bygger på ett kollegialt lärande4 där utvecklingsledare i 
mellanposition har en central roll som handledare åt andra lärare. Många förstelärare har haft 
eller innehar handledarskap bland annat inom dessa ämneslyft i sina uppdrag (Skolverket 
2015). 
 
Mellan åren 2012-2016 genomfördes Matematiklyftet, en didaktisk fortbildningsinsats för 
matematiklärare som syftade till att höja elevernas måluppfyllelse i matematik. 
Matematiklyftets ansats är att ”vara en fortbildningsmodell som är undervisnings- och 
verksamhetsnära och som involverar lärare på ett aktivt sätt” (Skolverket 2011, s. 6). 2015 
startade även fortbildningsinsatsen Läslyftet i syfte att fortbilda lärare i läs- och 
skrivutveckling (Skolverket 2014). Den senaste ämnesfortbildningsinsatsen innefattar lärare i 
naturvetenskap och teknik (kommer att fortsättningsvis för enkelhetens skull kallas för NT-
lyftet). Fokus för alla dessa ”lyft” ligger på det kollegiala lärandet och följer samma 
utbildningsmodell.  
 
Modellen som Matematiklyftet, och i sin tur Läslyftet och NT-lyftet, bygger på är ett 
utbildningsprogram framarbetat i ett tyskt utbildningsprojekt (kallat SINUS) där lärare i 
matematik och naturvetenskapliga ämnen från drygt 1700 skolor deltog (Ostermeier, Prenzel 
& Duit 2010). Målet med det tyska fortbildningsprogrammet var att lärare skulle utveckla 
förmågan att instruera och kommunicera i klassrummet. Detta skulle i sin tur hjälpa läraren att 
uppfatta elevernas lärande och förståelse på ett mer effektivt sätt. Dessutom syftade 
fortbildningen till att lärare lättare skulle kunna uppfatta och ta tillvara elevernas motivation 

                                                
4 Skolverket beskriver kollegialt lärande som en samlingsterm för olika slags kompetensutveckling som syftar 
till att tillägna sig ny kunskap genom strukturerat och systematiskt samarbete med kollegor. Arbetet kan 
innehålla att formulera och lösa problem samt kritisk granska både eget och andras arbete (Skolverket 2016a). 



 

15 
 

och intresse för de givna ämnena (Ostermeier, Prenzel & Duit 2010). Utbildningen var 
upplagd som moduler5, där varje skola fick välja minst två moduler att genomföra. Varje 
modul innehåller material som byggde på forskning kring lärarande och kommunikation och 
utgick från klassrumsnära situationer och problemområden inom de givna 
undervisningsämnena. Vidare byggde kompetensutvecklingen på ett kollaborativt kollegialt 
arbetssätt som således innefattade ett större samarbete mellan lärare än vad som traditionellt 
ansetts har funnits i de tyska skolorna. I arbetet med modulerna samarbetade lärare i ämneslag 
på den egna skolan men även tillsammans med lärare på andra skolor. Lärarna fick tillfälle att 
diskutera svårigheter de stöter på i sitt arbete, idéer till förbättring samt får möjlighet att ge 
varandra feedback. Under utbildningen fick lärarna stöd av externa handledare.  
 
I de svenska matematik-, läs, och NT-lyften ska handledarna genomgå en utbildning innan de 
möter sina handledningsgrupper. Målet med utbildningen är att handledarna ska utveckla sin 
förmåga att handleda i ett kollegialt lärande; de ska kunna stödja lärares arbete med 
bedömning för lärande; de ska bidra till att utmana och problematisera 
undervisningssituationer i verksamheten; kunna starta och driva utvecklingsprocesser samt 
verka som resurs för huvudmannen i det systematiska kvalitetsarbetet. Utbildningen ska 
innehålla inslag av (Göteborgs universitet u.å.): 
 

• kollegialt lärande 
• fortbildningskultur 
• rollförväntningar  
• grupprocesser 
• processledning 
• samtalstekniker 
• kollegahandledning 
• etiska perspektiv på handledning 
• erfarenhetsutbyte 

 
Fortbildningsinsatserna har även hämtat inspiration från EPPI-centrets arbete med 
systematiska översikter och CPD, där utvecklingsledaren spelar en roll som förmedlare av ett 
kunskapsinnehåll. 
  

                                                
5 Två exempel på moduler är ”Cumulative Learning – making student aware of their increasing competency” 
och ”Learning from mistakes” (Ostermeier, Prenzel & Duit 2010, s. 307). I det svenska Matematiklyftet togs 
fyra didaktiska perspektiv upp genom modulerna: ”(1) att undervisa matematik utifrån förmågorna, (2) 
bedömning för lärande och undervisning i matematik, dvs. formativ bedömning, (3) rutiner/interaktioner i 
klassrummet och (4) klassrumsnormer/sociomatematiska normer” (Österholm, Bergqvist, Liljekvist & van 
Bommel 2016, s. 1). 
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EN FENOMENOLOGISK ANSATS OCH METOD 
I det här avsnittet presenteras först studiens fenomenologiska ansats. Under rubriken 
Förförståelse diskuterar jag hur mina egna erfarenheter som förstelärare påverkat planering 
och genomförande av underökningen. Sedan följer en redogörelse för urval och avgränsningar 
samt kort presentation av de medverkande förstelärarna i tabellform. Vidare redogör jag för 
hur de forskningsetiska principerna har följts under arbetets gång. Intervjuns utformning och 
hur de utfördes presenteras. Till sist redogör jag för hur intervjuerna bearbetades och 
analyserades.  

Fenomenologi 
Fenomenologin är en filosofi som grundades av Edmund Husserl runt år 1900 och som sedan 
utvecklats vidare i olika inriktningar av bland annat Jean-Paul Sartre och Martin Heidegger. 
Det finns inte en fenomenologi utan många olika uppfattningar om vad fenomenologi handlar 
om. De flesta fenomenologiska forskare verkar dock vara överens om att målet är att ge en rik 
och komplex beskrivning av den levda erfarenheten (Finlay 2009). Enligt van Manen (1990) 
syftar fenomenologin till att få en djupare förståelse av erfarenheten av ett visst fenomen som 
i sin tur kan ge oss svar på hur det är att vara människa i ett givet sammanhang (s. 12). 
Utgångspunkten är att världen alltid visar sig som något för någon. Det är genom individen 
och den relation som denne har till sin omvärld som det går att närma sig fenomenet och 
förstå hur det är eftersom fenomenen alltid visar sig för någon. Fenomenologin är inte 
intresserad av huruvida en människas erfarenhet är sann eller ej, utan det är individens 
upplevda erfarenhet som sådan som är av intresse. 
 
Den fenomenologiska ansatsen anses fungera väl i den här studien eftersom jag är intresserad 
av hur det är (eller kan vara) att vara förstelärare. Jag närmar mig det fenomenet genom att 
låta förstelärarna själva berätta om sina egna erfarenheter av sitt uppdrag. Det är deras 
berättelser och personliga uppfattningar som är av intresse och som bildar grunden för 
förståelsen av fenomenet. Min uppgift har sedan varit att försöka beskriva lärarnas levda 
erfarenhet så riktigt som möjligt. Att vara objektiv i sina beskrivningar är det samma som att 
visa trohet mot de undersökta fenomenen (Kvale och Brinkmann 2014; van Manen 1990), 
därför har min primära uppgift inte varit att förklara eller analysera de intervjuades levda 
erfarenheter utan att återge dem så fullständigt som möjligt. Det är enligt van Manen (1990) 
ett omöjligt uppdrag att försöka sig på att återge någons levda erfarenhet av något eftersom 
den alltid är rikare, djupare och mer komplex än vad som kan förklaras i ord. Därmed inte 
sagt att forskaren ska ge upp och avstå från att försöka beskriva upplevelsen av fenomenet, 
utan istället bör denne anstränga sig desto mer för att åtminstone försöka närma sig hur det är 
(eller kan vara).  

Förförståelse och tolkning 
Då jag själv innehar en förstelärartjänst sedan reformens början 2013 har det naturligtvis 
påverkat min förförståelse av reformen, av att vara förstelärare och av de dilemman och 
möjligheter som detta medför. Samtliga intervjuade kände till att jag var förstelärare när 
intervjun inleddes vilket kan ha påverkat deras förhållande till mig och till intervjun, både 
negativt och positivt. En möjlighet är att den intervjuade kan se på mig som en jämlik, en 
annan förstelärare som har liknande erfarenheter och som därmed kan vara lättare att öppna 
sig för. Men det kan också innebära att respondenten inser att jag har andra erfarenheter och 
svar på de frågor som ställs (vilka kanske skulle ses som mer ”rätta”) något som kan medföra 
att han eller hon tvekar inför att öppna sig. Den fenomenologiska ansatsen och valet av 
halvstrukturerad livsvärldsintervju som intervjuform är ett sätt att förebygga det eftersom det 
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är individernas unika upplevelser av sina försteläraruppdrag som är det centrala i intervjuerna 
och i studien i stort. Det finns inga rätt eller fel svar. Jag har försökt utforma intervjufrågorna 
så att respondenternas föreställningar och upplevelser kommer till uttryck, exempelvis: ”Vilka 
förväntningar hade du…”, ”Upplever du att…”, ”Hur tänkte du när...”. Jag har så noggrant 
som möjligt återgett förstelärarnas egna erfarenheter så som de uttrycks i intervjuerna.  
 
Mina personliga erfarenheter av försteläraruppdraget kom att prägla intervjuerna. Jag menar 
att det främst var fördelaktigt för min studie att jag själv hade en egen erfarenhet av rollen 
som förstelärare. Enligt Van Manen (1990) kan forskarens egna erfarenheter av den fråga som 
ska undersökas vara positivt i en fenomenologisk studie. De egna erfarenheterna kan bidra till 
viktiga ledtrådar som i sin tur kan leda till att det blir lättare för forskaren att närma sig det 
som undersöks. Han menar alltså att forskaren genom sin egen upplevelse av ett fenomen 
förstår att den erfarenheten också skulle kunna vara en erfarenhet som delas av andra (s. 54). 
När jag planerade intervjuerna och utvecklade intervjuguiden (se bilaga 1) utgick jag från 
aspekter som jag själv ansåg var viktiga för försteläraruppdraget. Analysen av min egen 
utveckling under den process som försteläraruppdraget bidrog till gjorde det enklare för mig 
att få syn på vilka kritiska aspekter som var intressanta för studien. Samtidigt är jag medveten 
om att de tolkningar som jag gjort av det insamlade materialet naturligtvis påverkats av min 
förförståelse och egna erfarenhet av karriärtjänstreformen. Det kan till exempel handla om att 
dra förhastade slutsatser om något som uttryckts i intervjuerna vilket kan ha lett till att jag inte 
fördjupat samtalet tillräckligt väl.  
 
Det finns en diskussion kring hur en fenomenologisk forskare bör ställa sig till sin 
förförståelse av det fenomen som undersöks (Finlay 2009). I vissa fenomenologiska 
traditioner, till exempel den förordad av Husserl, vill man sätta sin egen förförståelse åt sidan 
när man försöker få grepp om ett fenomen för att på så vis frigöra fenomenet från ens egen 
erfarenhet och förutfattade meningar – kallat epoché (Finlay 2009). Jag har istället valt att 
anta van Manens perspektiv som menar att det är omöjligt att till fullo ta steget från sin egen 
förförståelse när man närmar sig någon annans erfarenhet. Ens egna kunskaper, teorier och 
erfarenheter går helt enkelt inte att ”glömma” utan tar sig obönhörligen in i de reflektioner 
som görs i det att man närmar sig ett fenomen (van Manen 1990). Därför har jag istället 
försökt förklara och förtydliga den förförståelse som jag har av förstelärarreformen. 
Förförståelsen finns där men jag har genom processen, framförallt i analysen av resultatet, 
försökt förhålla mig kritiskt till den. Jag har till exempel läst igenom intervjumaterialet 
flertalet gånger för att hitta alternativa läsningar av texten. Vidare har jag prövat 
respondenternas utsagor i det som Ödman (2004) kallar tolkningsgemenskap. 
Tolkningsgemenskapen har bestått i första hand av min handledare men även medstudenter i 
uppsatskursen. Genom att diskutera tillsammans och granska tolkningar av intervjuerna har 
min förförståelse blivit enklare att upptäcka och förhålla sig till. Jag har hela tiden varit 
ödmjuk inför mina tolkningar, försökt att se de intervjuades utsagor ur olika perspektiv och 
varit öppen inför att behöva tolka om.    
 
Sammanfattningsvis inser jag att min förförståelse påverkat planeringen, genomförandet och 
analysen av den här studien. Det går inte att undvika. Men till största del kan förförståelse om 
fenomenet ses som något positivt och konstruktivt för att kunna tolka andras levda 
erfarenheter.  
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Urval och avgränsningar 
Karriärtjänstreformen är en statlig reform men det är upp till varje huvudman att utforma 
tjänsterna utifrån de riktlinjer som regeringen satt upp. Statskontorets rapporter (2015, 2016a, 
2017) visar att huvudmännen har olika sätt att förhålla sig till förstelärartjänsterna och 
uppdraget som följer därpå. Som exempel kan lyftas att tjänsterna är tillsvidaretjänster för en 
del lärare och visstidstjänster för andra; vissa lärare har fått tydliga uppdrag att driva, medan 
andra inte fått något uppdrag alls. Rapporterna uppvisar stora skillnader i förhållningssättet 
kring försteläraruppdraget från huvudmannens sida. För att få en variation av erfarenheter 
intervjuades därför lärare som arbetar i olika kommuner och för olika slags huvudmän, både 
kommunala och enskilda.  
 
I studien har jag intervjuat sex lärare från tre olika kommuner i västra Sverige (se tabell 2). 
Herestads kommun är störst av de tre, med ca 100 000 invånare. I kommunen finns många 
grundskolor och flertalet gymnasieskolor. I Ejeholms kommun bor ca 40 000 invånare. Det 
finns flera grundskolor samt en gymnasieskola i kommunen. Viletorps kommun är den minsta 
av de tre i studien med ca 20 000 invånare. Kommunen har liksom Ejeholm flera grundskolor 
och en gymnasieskola.  
 
I urvalet finns en spridning som i stort följer landets genomsnitt när det gäller fördelning av 
karriärlärare utifrån kön samt huvudman. Enligt Statskontorets rapport (2015) var 77 % av 
förstelärarna kvinnor. När det handlar om fördelningen mellan huvudmän var 15 % av 
förstelärarna under samma läsår anställda av enskilda huvudmän. Fyra av de sex förstelärarna 
i den här undersökningen arbetar för en kommunal huvudman, två har en enskild huvudman. 
De lärare som intervjuas i undersökningen arbetar i samtliga fall i grundskolan. Jag har valt 
att inte förhålla mig till förstelärare i andra skolformer. 
 
I min studie har jag valt att undersöka enbart förstelärares (ej lektorers) erfarenheter av sitt 
uppdrag. För att komma vara aktuell för en förstelärartjänst behövs inte någon akademisk 
meritering, något som krävs för att bli anställd som lektor. Förstelärartjänsten är istället en 
praktiknära tjänst där det enligt SFS 2013:70 ”räcker” att anses vara en särskilt skicklig lärare 
och att ha fyra års väl vitsordat arbete för att komma ifråga för tjänsten. Jag anser att det är 
särskilt intressant att undersöka just karriärsteget förstelärare då det inte krävs någon 
ytterligare akademisk merit (förutom lärarlegitimation) för få en sådan tjänst; vem som anses 
vara ”särskilt yrkesskicklig” lämnas till huvudman att avgöra.  
 
  
Tabell 2. Översikt över intervjuade förstelärare 

Namn År/ämne Skola  Huvudman Kommun 	
Lars 7-9/bild Alunskolan Kommunal Herestad 	
Anna 7-9/ma Betaskolan Kommunal Herestad 	
Sofie 6-9/so Cirrusskolan Enskild Herestad 	
Linda 7-9/språk Davidsskolan Kommunal Viletorp 	
Karl 7-9/so Egnaskolan Kommunal Viletorp 	
Bodil 1-3/sv Faleskolan Enskild Ejeholm 	
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Etik 
Genom studien har jag följt Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
 
Fem av de intervjuade informerades initialt kortfattat via mail om underökningens syfte; en 
respondent informerades muntligt. Syftet med studien presenterades och förklarades mer 
ingående vid intervjutillfället. Då informerade jag dessutom de intervjuade om att deras 
deltagande var frivilligt och att de när som helst hade rätt att dra sig ur studien. De fick också 
veta att intervjuerna endast kommer att användas för forskningsändamål. Respondenterna har 
själva valt att ställa upp i studien. De har känt till att de kan avbryta sin medverkan i studien 
när som helst. På så vis kan samtyckeskravet sägas vara uppnått.  
 
För att uppnå kravet om konfidentialitet har de sex förstelärarna fått fingerade namn. Deras 
arbetsplatser och namnen på de kommuner där de verkar har också fått fiktiva namn. Jag har 
dessutom valt att ge några av lärarna andra ämnesbehörigheter i min text än vad de har i 
verkligheten för att på så vis göra det svårare att identifiera dem. Intervjuerna och 
transkriptionerna har lagrats på så sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet 
har uppnåtts på så vis att intervjuerna inte kommer att användas till annat än 
forskningsändamål. Respondenterna har fått veta var resultatet av studien redovisas och kan ta 
del av den.   

Genomförande 
Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplatser med undantag för Anna där 
intervjun förlades till hennes bostad. I samtliga fall kunde vi sitta ostört i ett eget rum. 
Intervjun med Lars föregick i hans bildsal och där blev intervjun avbruten vid ett tillfälle då 
en elev knackade på för att prata med honom, vilket resulterade i att inspelningen stoppades 
och att Lars intervju därför är uppdelad i två delar. Avbrottet varade endast i ett par minuter 
och det var således inte svårt att återgå till samtalsämnet. Varje intervju tog mellan 40-60 
minuter.  
 
Intervjuerna var halvstrukturerade och tog sin utgångspunkt i en i förväg planerad 
intervjuguide (bil. 1). I en halvstrukturerad livsvärldsintervju söker forskaren förstå 
respondentens erfarenheter av ett visst fenomen (Kvale och Brinkmann 2014). En 
intervjuguide kan i den här typen av intervju bestå av bestämda teman och några i förhand 
formulerade frågeställningar, men det är viktigt att forskaren är följsam under intervjun, 
därför kan frågornas ordning och form komma att förändras. Van Manen (1990) menar att en 
fenomenologisk intervju syftar till att skapa en slags samtalsrelation mellan intervjuaren och 
den som intervjuas, där man samtalar om den levda erfarenheten. I ett sådant samtal är det 
inte möjligt att rätta sig efter en fast uppsättning frågor utan det är den intervjuades berättelse 
som får styra samtalet till stor del – den som intervjuar följer följsamt efter. 
 
Intervjuguiden består av tre delar som bygger på varandra kronologiskt kallade dåtid, nutid 
och framtid. I delen dåtid ämnade jag ta reda på vilka tankar de intervjuade hade när reformen 
först introducerades och hur de upplevde att det var i samband med att de funderade på att 
söka tjänsten samt hur det var inledningsvis när de fått sin tjänst. I nutidsdelen ville jag att de 
skulle beskriva och berätta om sina uppdrag, tankarna kring dessa och hur de såg på sig själva 
som förstelärare när de (till viss del) kommit in i rollen. Slutligen ville jag veta hur de såg på 
framtiden och hur de önskar att deras uppdrag och roll utvecklas framöver. Jag ville att de 
skulle beskriva hur det var, hur det är och hur de vill att de ska vara att vara förstelärare. 
Utifrån min egen erfarenhet av skolutvecklingsfrågor, mitt uppdrag som förstelärare samt 
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tidigare forskning inom ämnet formulerade jag några teman som jag ansåg vara relevanta och 
intressanta för att uppnå syftet med den här studien. Dessa teman fick fungera som riktlinjer 
inom varje del av intervjuguiden: 
 

− Stöd/motstånd 
− Ansvar/frihet 
− Uppdrag och uppgifter 
− Möjligheter/hinder 
− Andra parter 

 
Intervjun påbörjades genom kortare frågor kring till exempel respondentens arbetsplats och 
tidigare karriär som förutom information om lärarnas bakgrund också fungerade som en slags 
uppvärmning för båda parter. Under intervjuns gång försökte jag använda mig av de strategier 
som Kvale och Brinkmann (2014) anser att en hantverksskicklig intervjuare behärskar, till 
exempel ställa korta enkla frågor, styra samtalet så att syftet nås, tolka och klargöra det som 
sägs under intervjun så att respondenten har möjlighet att bekräfta eller bestrida intervjuarens 
tolkning. Särskilt det sistnämnda visade sig användbart då det vid några tillfällen visade sig att 
jag antingen missförstått något som sagts eller att intervjupersonen ville nyansera bilden av 
sitt svar. Varje intervju avslutades med att jag sammanfattade det som respondenten uttryckt 
under samtalets gång. Det fanns då ytterligare möjlighet för den intervjuade att bekräfta, 
bestrida eller revidera min tolkning, samtidigt som jag hade tillfälle att själv uttrycka 
kontentan av det som sagts.  
 
Intervjuerna spelades in med hjälp av dator. Under samtalets gång fördes kortare anteckningar 
i intervjuguiden. Samtliga intervjuer genomfördes under mars-april 2016.  

Analys och bearbetning 
Intervjuerna spelades in på dator med hjälp av programmet Quick Time Player och 
transkriberades. Sammanlagt uppgår intervjuerna till drygt 20 timmar. Det totala omfånget 
transkriberad text uppgår till 53 sidor. Att transkribera intervjuer är en långsam och 
tidskrävande process; totalt uppskattas transkriptionsarbetet till runt 70-80 timmar. Dock 
bidrog transkriptionen till att jag påbörjade analysen av intervjuerna och att jag fick syn på 
min egen roll i intervjusituationen. Kvale och Brinkmann (2014) anser att forskaren när han 
eller hon skriver ut sina intervjuer tar med sig både de sociala och känslomässiga aspekter 
som fanns under intervjun vilket bidrar till att analysen av det sagda påbörjas under 
transkriberandet.  
 
Transkriptionen gjordes relativt grovt: kortare pauser och vissa omtagningar utelämnades; 
vissa grammatiska strukturer som är typiska för talspråk redigerades till grammatiskt korrekt 
språk; markanta betoningar på ord markerades med kursiv stil i texten; skratt och längre 
pauser skrevs in i texten. Citaten som valts ut för att belysa den levda erfarenheten i resultatet 
har ibland kortats av. I vissa fall har jag justerat de citat som används som rubriker för de 
olika avsnitten i resultatet. Det kan handla om att jag tagit bort eller lagt till något ord för att 
språket ska blir grammatiskt korrekt. Justeringarna har inte påverkat citatens huvudsakliga 
innebörd.  
 
Det som van Manen (1990) anser kännetecknar en fenomenologisk studie är att forskaren 
beskriver den levda erfarenheten utan att försöka förklara orsaker till upplevelsen eller gör 
försök att generalisera. Forskaren beskriver de känslor, tankar, stämningar som den 
intervjuade upplevde inifrån. I intervjun läggs fokus på att få fram exempel på händelser som 
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bidrar till den levda erfarenheten. Om det som sägs i intervjun är sant eller ej är av 
underordnad betydelse; det är hur verkligheten erfors som är det viktiga i en fenomenologisk 
studie. van Manen menar också att det inte behövs fina språkliga formuleringar för att förklara 
den levda erfarenheten. Forskaren ska istället fokusera på att så noggrant som möjligt 
beskriva respondentens upplevelser av fenomenet.  
 
Syftet med studien är att beskriva förstelärares erfarenheter av att vara förstelärare, därför var 
det beskrivningar som kunde härledas till denna levda erfarenhet som jag ville identifiera och 
beskriva. Enligt van Manen (1990) kan forskaren närma sig ett fenomen genom att leta efter 
återkommande uttryck, strukturer eller teman i den erfarenhet som lyfts fram. Den tematiska 
analysen handlar om att kunna organisera och ”kontrollera”, eller få grepp om, den text 
forskaren utgår från i sin analys. Det är sedan dessa uttryck eller teman som ligger till grund 
för analysen av den levda erfarenheten. Även om den levda erfarenheten är alltför komplex 
och komplicerad för att kunna beskrivas i termer av förenklade teman så är den tematiska 
bearbetningen av texten, att försöka se vilka erfarenheter som framträder och pröva att sätta 
ord på dem, det sätt som forskaren bör använda för att närma sig fenomenet (van Manen 
1990).   
 
För att få en överblick över materialet lästes intervjuerna igenom flera gånger. Under 
läsningen markerade jag partier som jag ansåg intressanta (där intervjupersonerna uttryckte 
sina erfarenheter) samt antecknade stödord i kanten och i ett anteckningsblock. Sedan förde 
jag ihop de nyckelbegrepp och utsagor som hörde ihop och på så vis skapades ett antal teman 
som jag namngav. Med dessa teman som utgångspunkt återvände jag till intervjuerna för att 
med olika färger markera citat som kunde härledas till respektive tema. Kvale och Brinkmann 
(2014) hänvisar till detta arbete som kodning.  
 
Presentationen av resultatet har jag valt att strukturera kronologiskt enligt intervjuguidens 
huvudupplägg: dåtid, nutid och framtid. Det börjar således med respondenternas inledande 
tankar om förstelärarreformen när de först hörde talas om den; sedan följer ett antal teman 
som berör hur de intervjuade erfar sitt uppdrag och sin roll just nu; avslutningsvis uttrycker 
förstelärarna i studien vilka möjligheter och hinder som de föreställer sig kommer finnas i 
deras fortsatta uppdrag.  
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RESULTAT 
Resultatet från de sex intervjuerna har jag valt att redovisa utifrån totalt sex teman. De olika 
temana är indelade i flera avsnitt som beskriver lärarnas erfarenheter av reformen; ibland 
exemplifieras deras berättelser med citat. En sammanfattning avrundar varje tema.  
  

Att söka eller inte söka förstelärartjänst 
Några av de intervjuade lärarna sökte förstelärartjänst direkt när reformen drivits igenom, 
andra väntade något år med att söka. I det här temat uttrycker förstelärarna sina tankar och 
erfarenheter kring varför, eller varför inte, de valde att söka en karriärtjänst.  
 
För Karls del var det precis det valet som han stod inför när reformen introducerades – rektor 
eller lärare? Han arbetade just då som biträdande rektor något som han upplevde var svårt att 
kombinera med familjeliv. Han såg förstelärartjänsten som en möjlighet att kombinera sitt 
privatliv med ett arbete som både var självutvecklande och som handlade om att utveckla 
skolan. 
 

Det var spännande! Jag jobbade som biträdande rektor då så jag hade lite tankar 
på vad jag skulle välja. Men jag valde att jobba vidare med läraryrket och satsa på 
den här reformen. 

 
Anna lyfter fram det som en av reformens positiva sidor, att kunna ta ett steg vidare i sin 
karriär utan att ge upp det pedagogiska arbetet. Det finns nu en möjlighet att söka sig vidare, 
med ”bara” sin lärarbakgrund som merit, och att det nya steget innebär att man kan fortsätta 
att arbeta pedagogiskt och inte med en övervägande del ekonomiarbete som det kan innebära 
om man väljer att söka sig vidare till en rektorstjänst.  
 
Lars första tankar kring reformen var tudelade. Först tyckte han att reformen var underlig. Det 
verkade både konstigt och svårt att utse vissa till förstelärare eftersom det fanns så många 
duktiga lärare. Men ganska snart tog positiv förväntan och glädje över och han såg fram emot 
reformen. Han kände relativt omgående att han ville söka tjänsten. Det som driver Lars är 
ämnesutveckling och att utvecklas tillsammans med andra och det var det som han hoppades 
att förstelärartjänsten skulle innebära.  
 
Både Bodil och Linda var försiktigt positiva till reformen när de först fick höra talas om den. 
Bodil tyckte att reformen verkade otydlig men att hon ändå såg det som något positivt att det 
satsades på skolan och på läraryrket som profession. Det som hon funderade över var hur 
uppdragen skulle komma att se ut, hur de skulle organiseras och utvecklas. Faleskolan, där 
Bodil arbetar, är en mindre fristående enhet och det gjorde att Bodil funderade en hel del över 
om reformen skulle kunna innebära nya former för samarbete med andra. 
 

Det ska bli intressant att se hur det utvecklas eller preciseras. Vad är det? Vad 
kommer ingå? På vilket sätt? /…/ Kommer det se olika ut om man inte ingår i ett 
större nätverk eller hur ser uppdragen ut och så? 

 
Det fanns många tankar med den som också Linda attraherades av, till exempel att 
förstelärarna skulle kunna arbeta med kollegahandledning, något som hon återkommer till 
flera gånger under intervjun och som verkar vara något av en hjärtefråga för henne. Hon 
uppskattade också att en av förutsättningarna för att bli förstelärare var att ha en hög 
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måluppfyllelse, att det var elevernas lärande som hade hög prioritet. I stort trodde hon att 
reformen skulle kunna bidra till att lyfta och utveckla skolan.  
 
Precis som Linda och Bodil sökte inte heller Anna någon tjänst under reformens första år. Det 
berodde inte i första hand på att hon inte trodde att hon dög för tjänsten utan snarare på att hon 
tyckte att det var alldeles för otydliga ramar. Även om hon i grunden tyckte att reformen 
verkade bra så var det huvudmannens lokala utformning som avskräckte henne.  
 

Själva grundtanken tyckte jag var bra men så som det gick vidare och utformades 
i Herestad eller det som man kunde läsa som var skrivet härifrån var alldeles för 
otydligt och diffust för att jag skulle tycka att det var något för mig över huvud 
taget. Jag söker inte saker på så vaga premisser eller hur man ska kalla det.  
 

Tidpunkten var dessutom fel för henne då hon kände sig trött och utarbetad och inte alls 
intresserad av att ta tag i något som krävde extra energi. Även då Anna blev tillfrågad om att 
söka från flera personer insåg hon själv att det var omöjligt för henne att söka där och då. 
Tajmingen var fel helt enkelt. Det var först året efter då förstelärartjänsten kom att innefatta 
att vara handledare för Matematiklyftet som Anna sökte den. 
 
Sofies första intryck av reformen var inte speciellt bra och det blev inte bättre efter att ett mail 
skickats ut till de anställda där koncernledningen presenterat sina tankar om vad 
förstelärartjänsterna skulle omfatta. Sofie kunde inte förstå hur det skulle gå till att få in 
ytterligare arbetsuppgifter, till exempel att hålla seminarier för sina kollegor, i det arbete hon 
redan gjorde, vilket ledde till att hon blev ännu mer negativt inställd till reformen. Det som till 
slut förändrade hennes syn på saken var när den ansvarige för förstelärarna under en dag 
besökte skolan för att presentera huvudmannens idéer och struktur. Sofie började då förstå att 
försteläraruppgifterna faktiskt skulle kunna ingå i det jobbet hon redan gjorde och det var det 
som gjorde att hon ändrade inställning och blev intresserad av tjänsten.  
 

/…/ jaha, är det så de menar. Ja, men det här kan nog ingå i det jobbet jag gör 
och ja, då lät det lite roligare så då blev jag sugen. Men sen blev jag peppad av en 
annan förstelärare /…/ 

 
För Sofie var förstelärarkollegans uppmuntrande ord viktiga för att hon skulle våga börja 
tänka på förstelärartjänsten, men hon behövde ytterligare stöd innan hon tog steget att söka. 
Hon berättar att hon gick till sin rektor för att höra hur han tänkte kring hennes möjligheter 
och först när han uttryckte sig positiv till hennes initiativ bestämde hon sig.  

Sammanfattning av temat  
Förstelärarnas första tankar kring karriärtjänstreformen kan sägas handla om en försiktigt 
positiv syn även om deras initiala erfarenheter varierar. För Karl och Lars var det självklart att 
söka en förstelärartjänst direkt, medan Linda, Anna, Sofie och Bodil av olika anledningar inte 
sökte tjänst förrän reformens andra respektive tredje år.  
 
Det fanns ett hopp och en tro på att reformen faktiskt skulle kunna tillföra skolan något, både 
genom skolutveckling i stort och genom ämnesutveckling, men man kan också ana en 
fundersamhet kring hur det skulle komma att te sig. Osäkerheten kring reformen och 
uppdragets utformning gjorde att några av lärarna avvaktade med att söka en tjänst till år två 
eller tre av reformen. Det som initialt upplevdes som positivt med reformen var att det nu 
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fanns ett karriärsalternativ till rektor där ingen formell ”extra” utbildning krävdes och där 
huvuddelen av arbetsuppgifterna fortfarande handlar om undervisning.  
 

Jante och kollegors syn på försteläraren 
Idén om att ett antal lärare skulle premieras och utses som särskilt yrkesskickliga var 
någonting nytt i Sverige och därför var det också någonting som diskuterades mycket ute på 
skolorna. I avsnittet förs förstelärarnas erfarenheter av jante6 och hur de själva ser på sin egen 
roll som förstelärare när de väl fått karriärtjänst.   
 
Det var, och är fortfarande, svårt för Linda att se sig själv som en av de särskilt yrkesskickliga 
lärarna som skulle premieras och i Lindas fall hindrade den känslan henne att söka tjänsten till 
en början.  
 

Så absolut, jag var positiv till det men jag kände inte direkt att jag vågade söka 
det. Det är väl lite grann det här som man ofta känner – inte ska väl jag tänka mig 
att jag skulle vara bättre än någon annan. 

 
Hon har svårt att se sig själv som någon som särskilt skicklig lärare trots att hon har arbetat i 
över 30 år som lärare och har därmed en gedigen erfarenhet. Bland annat har hon varit 
involverad i arbete med nationella prov, framtagande av bedömningsmaterial och 
kartläggningsarbete på ett universitet under flertalet år. Hon är den av de lärare som jag 
intervjuat som har den i särklass längsta erfarenheten av yrket. Under intervjun blir det 
dessutom tydligt att hon har ett stort intresse för betyg- och bedömningsfrågor samt att hon 
ofta får frågor om detta av kollegor. Hon är någon man gärna tillfrågar om man har ett 
bedömningsdilemma.  Det var till slut detta, tanken på sin långa erfarenhet, som fick henne att 
börja förstå att hon skulle kunna bidra med någonting och att hon skulle kunna passa som 
förstelärare.  
 
Linda hade inledningsvis, och har fortfarande, svårt för titeln förstelärare. Det är något med 
ordledet förste- som stör henne. Det är tydligt under intervjun att Linda inte alls vill se på sig 
själv som någon expert, trots sin långa erfarenhet.  
 

Jag tänker inte på mig själv som förstelärare. Det gör jag inte. Det är inte så jag 
ser det.  

 
Linda intar en väldigt ödmjuk inställning till sin egen kompetens och kunskap. När vi pratar 
om vad hon kan erbjuda som förstelärare kan hon till slut till viss del gå med på att identifiera 
sig med begreppet trygghet och då är det hennes långa erfarenhet som hon säger ligger till 
grund för det. Det händer titt som tätt att kollegor söker upp henne för råd angående 
undervisningen och det är något som hon gärna hjälper till med.  
 
Anna berättar att hon blev glad och stolt när hon fick reda på att hon blivit utsedd till 
förstelärare, även om den glädjen i första hand handlade om att hon skulle få vara handledare i 
matematiklyftet och inte epitetet förstelärare i sig. Framför allt uttrycker hon att det kändes 
bra att någon annan tyckte att hon passade för uppdraget, att hon var kompetent nog för det. 

                                                
6 Uttrycket jante kommer från Jantelagen som myntades av Aksel Sandemose i romanen ”En flykting kysser sitt 
spor” (1933). Jantelagen är tio ”budord” som präglas av småstadsmentalitet och avundsjuka. 
(Nationalencyklopedin 2017) 
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Men samtidigt hade hon svårt att uttrycka och dela de positiva känslorna med kollegorna när 
hon väl fått tjänsten: 
 

Samtidigt också lite av jante /…/ det var inget direkt jag gick och sa, Det var ju 
några som frågade för de visste att jag hade sökt men det är ju ingenting som jag 
gick och sa heller för jag vet att det faller ju inte alltid i god jord. Reaktionerna 
var ändå ganska positiva men det har ju inte varit så för alla, men jag fick ju i 
alla fall några som kom fram och gratulerade /…/ Och så har det inte varit för 
alla. Men det var också, de närmsta kollegorna var väldigt tysta. Det var också 
underligt.  

 
Annas uttalande indikerar att det inte är första gången som hon undanhåller information 
som gynnar henne själv men som sticker andra i ögonen. Det verkar också som att det är 
något som hon diskuterat med andra förstelärare som i sin tur upplevt samma sak: när 
någon i kollegiet gynnas blir det tyst och gratulationerna sparsamma.  
 
När jag ställer frågan till Sofie om hur hon tänkte kring karriärtjänstreformen svarar hon till 
en början väldigt spontant: 
 

Heltokigt, tyckte jag det var. Jättefjantigt namn och hela jante bara slog mig som 
en stor klubba liksom. Det var ju dödstöntigt. Ja, så var det verkligen, min första 
reaktion.  
 

Hon återkommer även längre fram i intervjun till begreppet jante och speciellt hur namnet 
förstelärare var något som hon reagerade på precis som Sofie. Hon tolkar det som att 
förstelärare är någon som ”går först i ledet” före de andra. Den synen har hon svårt att förlika 
sig med, men hon försöker lära sig att acceptera att ha det epitetet som lärare och till stor del 
har hon faktiskt kommit över det.  För Sofies del har den meritering som hon var tvungen att 
genomgå på sin skola för att kunna bli förstelärare påverkat hennes syn på sig själv och sin 
lärarroll på ett positivt sätt. Genom att ”vara tvungen” att sätta sig in ny forskning och 
skärskåda sin egen undervisning in i minsta detalj har hon blivit mer trygg i sin roll. Det har 
också påverkat hennes syn på hur andra ser på henne och hennes uppdrag på så vis att hon 
bryr sig mindre om vad andra tycker om det arbete hon gör. Hon har till exempel startat en 
sida på ett digitalt forum där både hon och kollegorna kan sprida goda idéer. Uppdraget som 
förstelärare har på så vis gett henne legitimitet att sprida idéer som rör undervisning till andra.  
 

Det [förstelärarskapet] har gett mig jättemycket inspiration. Jag har också blivit, ja, 
men det här struntar jag i, jag delar gärna med mig på annat sätt än jag gjorde 
innan. /…/ jag skyller nog lite på mitt uppdrag. Jag ska fasen göra det, det står här 
att jag ska göra det liksom. Så nu gör jag det.  

 
Hur diskussionerna går kring förstelärarreformen på arbetsplatsen vet hon egentligen inte men 
hon funderar över det ibland och undrar hur de andra tänker. Samtidigt är det tydligt att Sofie 
har passerat det stadiet som hon var i när reformen först presenterades; hon bryr sig inte så 
mycket vad andra tänker och tycker, utan hennes engagemang för skolutveckling och 
undervisning har slagit undan tankarna på jante: 
 

För nu har jag hamnat i det läget att nu skiter jag i, nu skiter jag i det. Nu fräser 
jag på. Nu berättar jag om det jag har läst. /…/ Det här är ju bara så roligt så nu 
skiter jag i om de tycker att jag är jobbig.  
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Förutom meriteringen som hon genomgått och de nätverksträffar som hon deltar i har stödet 
som hon fått av rektor och kollegor bidragit till att hon inte längre bryr sig så mycket om vad 
andra anser. Hennes tilltag att starta den digitala sidan där hon och andra kan sprida idéer har 
mottagits väl. Det händer ofta att kollegor berättar att de läst något som Sofie delat med sig av 
och det ser hon som uppmuntran. Men någonstans har hon fortfarande en känsla av att en del 
kollegor har negativa åsikter om hennes uppdrag: 
 

Jag är rätt så flitig på att lägg upp saker i den här gruppen och försöker få mina 
kollegor att vara med och diskutera, resonera kring det. Har ni testat? Har ni gjort 
detta? /.../ Jag är ju asjobbig som lägger upp saker någon gång i veckan. /…/ Då 
tänker de så här: nej, nu har Sofie lagt upp någonting igen. Men det är helt 
frivilligt att gå in och läsa. 

Sammanfattning av temat 
Både namnet på den nyinrättade tjänsten, förstelärare, och hur innehavaren av en sådan 
definierades, särskild yrkesskicklig, visade sig påverka flera av de intervjuade lärarna. Linda 
har till trots för sin gedigna erfarenhet och kompetens väldigt svårt att kunna se sig själv som 
särskilt yrkesskicklig. Det finns ett motstånd till att sticka ut från mängden som ”bättre än 
någon annan”, vilket också Annas berättelse tyder på. Att sticka ut mottas sällan som något 
positivt kan man utläsa ur det hon säger, snarare kan det bli konstigt tyst på arbetsplatsen om 
någon utmärker sig positivt, en märklig känsla som kanske kan höra ihop med jante – du ska 
inte tro att du är bättre än någon annan.  
 
Sofies erfarenhet visar på att när man väl kommit över namnet på tjänsten och upplevelsen av 
att den som innehar en sådan tjänst skulle vara bättre än någon annan så kan det istället bli en 
språngbräda för idéspridning och kanske även för skolutveckling i stort. Att inneha en 
förstelärartjänst ger ytterligare legitimitet till att dela med sig av pedagogiska tankar eller att 
starta nya forum som i Sofies fall. Här verkar de nya erfarenheter som Sofie fått genom sitt 
förstelärarskap (via meriteringen) bidra till energi och ett förnyat självförtroende som gör att 
hon inte längre tar lika stor hänsyn till andras åsikter som tidigare. Snarare kan det istället 
handla om att försöka medverka till att få fler att ta del av den positiva nytändning som 
försteläraren fått genom sin nya tjänst. 
 

Att bli lyft av ämneslyften  
Genom samtliga sex intervjuer framgår att lärarna i undersökningen har uppdrag som 
innefattar annat än undervisning och uppgifter som är förknippade med den7. Uppdragens 
ramar är reglerade uppifrån, från rektor, verksamhetschef eller koncernledning, och är mer 
eller mindre fasta. Två av lärarna, Anna och Bodil, har eller har haft som uppdrag att hålla i 
ett statligt ämneslyft, något som de upplevt som väldigt positivt. Det här temat tar upp deras, 
och även Lars, erfarenheter av dessa ämneslyft.  

                                                
7 Jag utgår här från Skolverkets definition av vad som hör till undervisning: ”Med uppgifter som hör till 
undervisningen avses att läraren ensam eller med kollegor planerar och följer upp undervisningen; bedömer, 
betygsätter eller dokumenterar elevers kunskapsutveckling; återkopplar elevers utveckling till elever eller 
vårdnadshavare.” (SKOLFS 213:147). 
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Anna började sin tjänst med att vara handledare inom Matematiklyftet under ett år och Bodil 
är vid intervjuns genomförande mitt inne i att verka som handledare för Läslyftet. De 
uppskattar verkligen att deras förstelärartjänst sammanföll med att vara handledare för 
respektive lyft och de menar att handledaruppdraget i princip kan ses som en förutsättning för 
att de skulle bli förstelärare. För Anna var det just handledaruppdraget som fick henne att vilja 
söka förstelärartjänsten: 
 

Så det var egentligen det som faktiskt triggade mig till att söka annars hade 
kanske… jag hade kanske inte sökt det annars helt enkelt då heller. Det var det 
som gjorde att jag tog tag i det. /…/ Jag hade kanske sökt det ändå men det är nog 
inte lika troligt. Det har inte varit något som jag har eftersträvat, egentligen. Det 
var fortfarande lika otydligt allt det andra. Detta var det enda som var tydligt med 
det. Att man kunde räkna med att vara handledare i Matematiklyftet om man fick 
ett försteläraruppdrag. 
 

Det faktum att förstelärartjänsten innefattade att vara handledare gjorde att Anna sökte 
tjänsten. Nu fanns en riktning, ett mål och en arbetsbeskrivning inom ramen för 
Matematiklyftet, vilket var något som Anna saknat i beskrivningen av förstelärarnas uppdrag 
sedan tidigare. För Bodils del var Läslyftet en trygghet i uppdraget:  
 

Jag tyckte att det var skönt att vi hade Läslyftet. För det var ju en ganska konkret 
del där man faktiskt kunde känna att… för tittar man på uppdraget för 
förstelärare så kan det se väldigt olika ut. Och vi har inte egentligen någon 
arbetsbeskrivning där jag kan ta fram och titta – det här är försteläraruppdraget 
hos oss. /…/ Men jag känner att det blev en tydlighet, att i mitt uppdrag som 
förstelärare så var Läslyftet en ganska stor del och det tyckte jag var en trygghet. 
Det är en ganska konkret, handfast sak att kunna bedriva skolutveckling via det.  

 
På Bodils arbetsplats saknas en arbetsbeskrivning för hennes tjänst och då blir det viktigt för 
henne att det hon förväntas göra blir tydligt. Läslyftet legitimerar försteläraruppdraget och 
fyller det med ett innehåll som både hon själv och kollegor kan förstå och godta. Hon berättar 
att hon var tacksam över att hon arbetade med Läslyftet tillsammans med en annan kollega så 
att de kunde diskutera tillsammans. Det är något hon återkommer till under flera gånger under 
intervjun, att det är viktigt att nätverka och arbeta tillsammans, både inom skolan och med 
andra utomstående parter, till exempel andra handledare för Läslyftet.  
 

Sen tycker jag att det är viktigt att man inte blir ensam i sitt försteläraruppdrag. 
Alltså att man har någon… För det är samma sak där, annars blir man ju ensam i 
sin lilla bubbla. Det leder ju inte heller alltid någon vart i utvecklingen om man inte 
har någon att bolla med.  

 
Bodil träffar många andra lärare genom handledningsutbildningen och utbildningen till 
speciallärare som hon läser vid sidan av arbetet och det är tydligt att hon trivs med det och ser 
det som en stor tillgång. 
 
På skolan där hon arbetar bildar förstelärarna en pedagogisk utvecklingsgrupp tillsammans 
med skolledningen där det har varit möjligt att lyfta upp frågor som rör skolutveckling till 
diskussion. Gruppen har varit viktig för Bodil i hennes förstelärarskap; hon vill inte känna sig 
ensam i sin roll utan som en del av en helhet. Hon lyfter flera gånger under intervjun upp 
riskerna med att ”bli en egen ö”, till exempel att utvecklingen av ens egen undervisning och 
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skolan i stort stagnerar. Förutom handledaruppdraget har Bodil och de andra förstelärarna på 
Faleskolan drivit några andra interna utvecklingsprojekt, ett exempel på detta är att förbättra 
arbetet med IUP (individuell utvecklingsplan) och utvecklingssamtal. Det har inte varit svårt 
för henne att driva arbetet bland kollegorna. Hon tror att det kan bero på att det stora fokuset 
på Läslyftet har gett henne legitimitet att även driva andra frågor på skolan. 
 

Det har känts som en väldigt tillåtande del. Sen är det väl dumt att tro att alla 
tycker att det är strålande. Men de är väl kanske fina nog att inte säga det då. Nej, 
men jag kan känna att det har varit en väldigt tolerant del. /…/ då har det hjälp 
till, tror jag, att den processen redan har varit igång /…/ vi har ju ändå liksom 
varit involverade i andra saker så att det har inte känts konstigt.  

 
För Lars som arbetar med ett praktiskt-estetiskt ämne finns inget statligt ämneslyft att luta sig 
mot i uppdraget. Men då uppfinner Lars ett eget – ett bildlyft – tillsammans med en 
förstelärarkollega. Lars säger att det var mest på skoj som de valde att kalla sina ämnesträffar 
för just Bildlyftet, men när jag frågar om namnet var ett sätt att legitimera ämnesträffarna 
säger han:  
 

Kanske. Kanske. Jamen, jag tror att det var så lite grann, dels att det var ganska 
kul att vi kunde kalla det det eftersom det var mattelyft eller läslyft som det 
kallades då, så kunde vi, om vi kallade det bildlyft, då förstår de – ja, det är 
ungefär samma sak. Även om det kanske inte riktigt var samma sak för vi jobbade 
inte med språkutvecklande och allt det här, utan det var snarare för att öka 
kompetensen inom ämnet egentligen. Fast det är ju i och för sig både mattelyft 
och läslyft. 

 
Lars har tidigare under intervjun också berättat att deras kommungemensamma ämnesträffar 
ibland fick stryka på foten gentemot andra fortbildningsinsatser som konkurrerade om samma 
dag och tid, något som Lars har stor förståelse för, men som ändå givetvis påverkade de 
möten han själv ansvarade för. Han upplever ändå att fortbildningsträngseln har gett honom 
nya insikter kring skolutveckling:  
 

Nämen, det är väl bara spelets regler. Det är ju så mycket som ska hända. Och 
jag tror att jag har större förståelse nu för att organisera en kommungemensam 
ämnesutveckling. Den är svår att få till.  

 
Namnvalet Bildlyftet skvallrar ändå om en tanke om att visa för andra, kanske både bildlärare 
och andra lärare eller rektorer, att bildträffarna också var viktiga och att de i mångt och 
mycket hade samma mål som Läslyftet, Matematiklyftet och NT-lyftet – att utveckla 
ämneskompetensen kollegialt.  
 
Matematiklyftet och Läslyftet har varit betydelsefulla för Anna och Bodil även i andra 
hänseenden. De har gett dem ett lyft både personligt och professionellt. När jag och Anna 
pratar om vad mötet med andra kan ge en för lärdomar säger hon att det är väldigt angeläget 
för henne att få möjlighet att samtala och diskutera med kollegor, så som hon fått via 
Matematiklyftet: 
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Ja, för jag lär ju mig. /…/ jag tror att det har förändrat både min undervisning 
och min förståelse för hur man undervisar i matematik och problematiken och 
framgångar, eller vad som gör att man når framgång, mer än de andra nitton 
åren tillsammans.  

 
Bodil säger att uppdraget med Läslyftet har bidragit till att hon har utvecklat en ökad 
förståelse och aktning för kollegorna: 
 

För varje gång man gör det så får man ännu mer respekt för dem som är med. 
Just det här med respekt, för att alla försöker och att man kommer till Läslyftet 
eller mötet och faktiskt avsätter sin tid. Och någonstans har ett förtroende ändå, 
att man litar på det som vi gör. Man kommer dit med bra förväntningar.  

 
Hon beskriver att de möten som hon håller i som förstelärare kräver mycket av henne, både 
psykiskt och fysiskt, och att hon ofta känner sig helt utmattad efteråt. Ändå uppskattar hon 
uppdraget:  
 

Jag vill ha den utvecklingen av min personliga del också. Att jag kan känna att det 
ger mig, likaväl som man får lägga ner tid och energi så får man ju mycket 
tillbaka.  

Sammanfattning av temat 
Att uppdraget som förstelärare innebär att vara handledare för ett statligt ämneslyft ses, av de 
intervjuade som var engagerade i sådant, som något mycket positivt. Handledaruppdraget är 
tydligt och avgränsat uppifrån, arbetet följer en viss arbetsgång som redan finns färdig och 
genom de träffar som handledarna deltar i kan de få stöd och hjälp av andra kollegor (något 
som jag återkommer till längre fram). Det som ses som viktigt är alltså att uppdraget via 
lyften både får ramar och innehåll. Det faktum att det handlar om statliga satsningar 
legitimerar dessutom fortbildningen ytterligare och det ses som självklart att det är 
försteläraren som ska leda det arbetet. De statliga ämneslyften verkar ha en så pass hög status 
att andra fortbildningsinsatser försöker efterlikna dem, till exempel genom att ge dem 
liknande namn, som Bildlyftet.  

Från lärare till handledare   
Fem av de sex förstelärare som jag intervjuat har någon form av handledar- eller 
samtalsledaruppdrag i sin tjänst. Sofie är den enda som för tillfället inte arbetar med det på 
något vis. Lars har via sitt eget Bildlyft till viss del fungerat som handledare men hans roll kan 
snarare beskrivas som samtalsledare eller inspiratör, därför bortser jag från hans berättelse i 
det här avsnittet. Bodil och Anna har eller har haft, som presenterats tidigare, 
handledaruppdrag inom statliga ämneslyft. Karl och Linda har båda haft individuella uppdrag 
där handledarskap varit bärande, men också fått i uppdrag det senaste läsåret att vara 
samtalsledare för Bedömning för Lärande (BFL)8 där de grupphandleder sina kollegor i 

                                                
8 BFL handlar om att arbeta formativt, att använda sig av de spår av lärande som är synliga i klassrummet för att 
hjälpa eleverna att ta nästa steg i sitt lärande. Detta görs genom att läraren anpassar undervisningen utifrån 
elevernas behov (Black, Harrison, Lee, Marshall & William 2002). Det finns fem huvudstrategier som läraren 
kan använda sig av i sitt formativa arbete: 1) att tydliggöra målen för eleverna och få eleverna att dela skolans 
intentioner och skolans kriterier för framgång, 2) att möjliggöra effektiva klassrumsdiskussioner, frågor, 
aktiviteter och uppgifter som skapar synliga tecken på elevernas lärande, 3) att ge feedback som utvecklar 
lärandet, 4) att aktivera eleverna som resurser för varandra, 5) att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer 
(Lundahl 2011, s. 84). 



 

30 
 

samtal kring formativ undervisning. Handledningen som lärarna i studien är delaktiga i har 
som gemensam nämnare att det handlar om grupphandledning med ett förbestämt innehåll. 
 
Linda och Karl som hade individuellt utformade uppdrag under sina första år som förstelärare 
arbetade då relativt självständigt med dessa. De hade i egna handlingsplaner fått formulera 
sina uppdrag och efter godkännande från skolledning och verksamhetschef satte de sina planer 
i verket. Linda som är intresserad av betyg- och bedömningsfrågor besökte samtliga 
ämnesgrupper på sin arbetsplats för att diskutera just bedömning. Hon beskriver arbetet som 
oerhört givande och roligt, men också som arbetsamt:  
 

/…/ så kändes det väl lite från mitt håll och från deras håll, att de förväntade sig 
någonting. Att det skulle bli någonting av de här träffarna. Jag tycker att det var 
ett oerhört aktivt deltagande från mina kollegor, men jag försökte också förbereda 
mig så mycket jag kunde /…/ jo, men det känns ju som, inte minst när man jobbar 
med sina kollegor då måste man vara förberedd. Det måste man ju. För sin egen 
skull också. 

 
Hon berättar hur hon, som inte undervisar i matematik, hade just det ämnet vid sin första 
ämnesträff och hur hon läste på genom att studera kursplan, läsa artiklar och förbereda frågor. 
Hennes egna funderingar kring ämnet fick tjäna som en del av utgångspunkten för 
planeringen inför mötet med kollegorna. Det var viktigt för Linda att hon var påläst och väl 
förberedd. Under den här perioden hade hon ingen annan att diskutera uppdraget med, utan 
det planerade och genomförde hon självständigt, vilket var utmanande och tog mycket av 
hennes tid i anspråk. När jag frågar hur hon gjorde för att hinna med sitt uppdrag berättar hon 
att hon inte arbetar heltid men att uppdraget har gjort att hon har fått ta av den dag i veckan då 
hon egentligen är ledig. Både Linda och Karl menar att deras huvudman, Viletorps kommun, 
inte gett någon avsatt tid till förstelärarna för uppdragen, utan att det ska genomföras inom 
den ordinarie arbetstiden. Att använda sin lediga tid till uppdraget är Linda tudelad till. Hon 
säger att hon gillar att jobba mycket, men samtidigt uttrycker hon att det egentligen är dumt 
att inte hålla sig inom den tid hon har till förfogande.  
 
I BFL-uppdraget som hon fick senare har arbetet inte skett självständigt utan alla förstelärare 
på skolan hjälps åt att planera och utvärdera träffarna. Dessutom har skolan haft stöd utifrån 
genom en processledare från ett utbildningsföretag som träffat förstelärarna några gånger per 
termin, försett dem med material och gett handledarna möjlighet att lyfta sådant de funderar 
över. Det stödet har varit bra för Linda. Skolans relativt nya rektor har en god insikt i BFL, 
vilket också har varit positivt för arbetet med just det uppdraget tycker Linda.  
 
Att möta sina kollegor som handledare har varit roligt, men inte så lätt för Linda. Den största 
svårigheten har varit att lyckas hålla ramarna för mötet så att diskussionerna inte flyter ut och 
börjar handla om annat som inte leder utvecklingen framåt:  
 

Sen är det ju så ibland med oss lärare att vi kanske gärna glider in på saker som 
vi hellre vill prata om /…/ Men sen så tyckte jag att jag fick ändå ta på mig den 
rollen att jag skulle ändå vara där för att prata om specifika saker och då får jag 
ju leda det mötet då också på så vis. 
 

Hon kände en press och ett ansvar i sin roll som handledare, att styra upp mötena och se till att 
de blev konstruktiva. En strategi som hon hade för att möta kollegorna där de befann sig var 
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att låta dem prata av sig en kort stund i början av mötet för att de sedan skulle kunna gå vidare 
med agendan.  
 
Linda beskriver både ämnesträffarna och BFL-mötena i positiva ordalag. Som handledare har 
hon blivit väl bemött av sina kollegor. När hon berättar om ämnesträffarna säger hon att 
kollegorna var nyfikna och engagerade och gärna ville diskutera de frågeställningar som hon 
hade förberett. I BFL-gruppen säger hon sig ana en ”återhållsam positiv inställning”. I andra 
BFL-grupper på skolan har det däremot funnits ett visst motstånd till fortbildningsinsatsen 
bland vissa kollegor där det suckades inför mötena. En del har upplevt BFL som ytterligare en 
arbetsuppgift som de ska hinna med, som något som ska göras uppå det de redan gör. Men 
Linda säger att hon inte stött på det motståndet i sin grupp, utan tycker att det finns ett intresse 
i den grupp som hon handleder. Runt tidpunkten för intervjun var gruppen mitt uppe i 
auskultationer hos varandra och det, att våga visa sin undervisning för varandra, menar Linda 
tyder på att gruppen ändå kommit ganska långt i BFL-processen.  
 
Liksom Linda tycker Bodil att arbetet som handledare är både givande och ansträngande. Från 
kollegornas sida beskriver Bodil bemötandet hon fått som handledare som tolerant. Även om 
hon förstår att alla kollegor inte tycker att arbetet med Läslyftet är lika intressant så har hon 
inte hört någon säga det öppet. Både Linda och Bodil är måna om att mötena ska vara positiva 
och konstruktiva, vilket gör att de lägger mycket energi före, under och efter mötet. Bodil 
säger:  
 

/…/ det känns också viktigt att de [kollegorna] ska tycka att det känns bra. Och det 
gör det oerhört krävande faktiskt, fysiskt också kan jag tycka, och mentalt. Att 
oavsett vad man gör utav de här delarna så är man ganska slutkörd sen. 

 
Karl, som precis som Linda haft både ett individuellt uppdrag där handledning delvis ingått 
och ett skolgemensamt som bestått av att verka som BFL-samtalsledare, tycker inte att det har 
varit några problem att gå från kollega till handledare:  
 

Jag har aldrig känt det här att det har varit ett problem, alltså att någon har 
ifrågasatt mig eller över huvud taget något negativt så.  

 
Personligen beskriver han mötena som ”bra” men vill inte gärna säga för mycket om vad 
arbetet kan komma att leda till förrän skolan kommit längre i processen. Hans uppfattning är i 
alla fall att mötena med kollegorna är prestigelösa och att de fungerar som ett tillfälle där man 
vågar visa sina styrkor och svagheter som pedagog. Flertalet gånger under intervjun 
återkommer Karl till sin rektor som verkar ha varit ett stort stöd och en tillgång för honom. 
Även i BFL-arbetet har rektor fungerat som bollplank tillsammans med de andra förstelärarna 
på skolan. Dessutom har Egnaskolan fått support från samma externa processledare som på 
Davidsskolan.  
 
Inte heller Bodil beskriver handledarskapet och att leda sina kollegor som någonting 
besvärligt. Hon säger att hon tror att Läslyftets fasta struktur har bidragit till att det har varit 
relativt enkelt för henne att gå in i handledarrollen, det har funnits en slags mall att följa för 
mötena samt ett tydligt ämnesinnehåll. Att det har varit en statlig satsning har legitimerat 
arbetet för både handledare och deltagare. För Bodil är det också viktigt att det ska vara 
tydligt att det är rektor som tagit beslut om vilka utvecklingsinsatser som ska genomföras på 
skolan, något hon tycker att hennes rektor har varit bra på. När rektor markerar att de olika 
fortbildningarna eller utvecklingsarbetena grundar sig i chefsbeslut ger han eller hon 
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ytterligare mandat åt förstelärarna att genomföra arbetet, något som troligtvis underlättar i 
handledarrollen. 
 

/…/ och sen att man faktiskt känner, det tycker jag är viktigt, att även om man som 
förstelärare är med och driver så är det chefsbeslut. Det är inte så att man ska stå 
och behöva känna som förstelärare att det är förstelärarna som har bestämt det 
här. Utan det vi gör, det beslutas av rektor.  
 

När Anna fick sitt handledaruppdrag i Matematiklyftet inleddes det med handledarutbildning 
och träffar både genom Högskolan och via den grupp som Herestads kommun skapat 
bestående av matematikutvecklare för att stödja processen. För henne var dessa träffar väldigt 
viktiga och fungerade som ett stort stöd under hennes första år som handledare. Hon berättar 
att i början var hon väldigt nervös och funderade mycket på vad som egentligen krävdes och 
förväntades av henne som handledare. Genom att få träffa andra som var eller hade varit 
handledare och som berättade om sina egna erfarenheter fick hon en förståelse för vad 
uppdraget skulle komma att innebära. Till exempel så kände Anna att det var skönt att de 
erfarna delade med sig av vad som gått fel och som troligen skulle komma att gå fel även för 
Anna eftersom det är en del av processen man ska genomgå; att mentalt förekomma de 
problem som skulle dyka upp upplevde Anna som tryggt. Dessutom gav träffarna Anna nya 
kontakter, personer som hon kunde prata med om hon hade frågor eller funderingar.  
 
När hon sedan träffade sina två grupper beskriver hon den inledande tiden som oerhört jobbig. 
Hon var väldigt stressad och nervös. Men samtidigt säger hon att handledarskapet var viktigt 
för henne eftersom det utmanade henne på ett nytt sätt som hon uppskattade – och ansåg sig 
behöva just då: 
 

Det fanns inget som var bekvämt med det alls, det var bara obekvämt och jobbigt 
och väldigt nervöst. Och jag tror att jag just då behövde ha det för att inte, alltså 
ibland blir det ju slentrian i ett jobb. Det betyder inte att man står stilla och 
stampar men det blir ändå liksom, det blir lite för tryggt och bekvämt. Och det är 
inte bra för mig om det är det för länge. För då börjar jag leta efter problem som 
inte finns liksom… allting glider på för lätt. 

 
Utmaningen för Anna låg i själva handledandet: 
 

Handleda är ju inte samma sak som att undervisa, vilket jag blev väldigt, väldigt 
varse om. Att jag insåg väldigt tydligt att jag är nog ganska bra på att undervisa 
för det mesta, men jag var inte särskilt bra på att handleda. Inledningsvis. /…/ 
och det jag lärde mig där, tror jag också har gjort att jag har blivit en bättre 
lärare. För jag var tvungen att börja lyssna och det är jag inte så bra på. 

 
Hon berättar om tillfällen med sin grupp där hon gick in och korrigerade de deltagande lärarna 
i de diskussioner som de förde. Ibland ville hon gå upp till whiteboarden och rita upp ett 
förtydligande exempel och förklara för gruppen på vilket sätt de tänkte fel, men hon förstod 
också att det inte var hennes roll att göra det. Som handledare skulle hon istället lyssna in och 
till exempel med hjälp av frågor få deltagarna att själva komma fram till svaren på sina 
dilemman. Anna medger att hon i början hade svårt att hitta sin roll som tyst och inlyssnande 
handledare vilket gjorde att hon själv deltog och ”rättade till” lite väl mycket i diskussionerna 
som fördes.  
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En annan anledning till att hon gärna tog över, som hon själv uttrycker det, var att hon tyckte 
att ämnet och diskussionerna var så intressanta. Hon var också till en början ganska frustrerad 
över att deltagarna hade, i hennes tycke, för dåliga ämneskunskaper. Då ville hon gå in och 
stötta upp. Hon tror att det kunde uppfattas som en hjälp för vissa men som en knäpp på näsan 
för andra. Hennes sätt att leda grupperna inledningsvis kanske kan ha påverkat dem på så vis 
att det tog ganska lång tid innan deltagarna vågade blotta sig och lyfta upp sina problem och 
tillkortakommanden på bordet:  
 

Jag upplevde att det tog ganska lång tid innan grupperna insåg att jag var en 
vanlig dödlig som dem som gjorde lika många misstag. Jag tror att de såg mig 
som någon som kom nedsläppt från ovan och som skulle liksom rätta till saker och 
ting.  

 
Att Anna kom in i gruppen i rollen som förstelärare tror hon inte påverkade gruppen 
märkbart. Utan hon menar att det faktum att hon var högstadielärare (deltagarna arbetade på 
låg- eller mellanstadiet) var det som ingav störst respekt hos gruppen. Efter ett år som 
handledare kände sig Anna varm i kläderna och hade gärna fortsatt med sitt uppdrag, men då 
bestämde sig Herestads kommun sig för att dra in antalet handledare så då tog hennes 
handledaruppdrag i Matematiklyftet slut.  

Sammanfattning av temat 
Att gå från lärare till handledare erfars på olika sätt av förstelärarna som intervjuats. Både 
Karl och Bodil uttrycker att rektors stöd varit viktigt, dels som bollplank men också att han 
eller hon har varit den som sanktionerat arbetsuppgifterna och bestämt ramarna för arbetet. 
Rektor har varit en trygghet att luta sig mot. Linda hade visserligen rektors mandat att 
genomföra sina betyg- och bedömningsträffar men den praktiska förberedelsen lämnades hon 
ensam med, utan någon att diskutera med, vilket bidrog till att hon behövde lägga ner väldigt 
mycket tid på att läsa in sig och planlägga mötena. 
 
Varken Linda eller Bodil har direkt upplevt några större svårigheter när det gäller att handleda 
kollegor, men de medger att det tar mycket kraft och energi att göra det eftersom det är viktigt 
för dem att göra ett bra jobb så att både de själva och kollegorna blir nöjda. De har fått vissa 
verktyg genom BFL-satsningen och Läslyftet när det gäller det metodiska och de menar att 
ramarna och strukturen för träffarna har underlättat deras roll. Karl å sin sida ser på 
handledarskapet som vilken arbetsuppgift som helst och uttrycker inte att det är något som är 
särskilt komplicerat.  
 
För Anna är det tydligt att det är stor skillnad mellan att undervisa och att handleda. 
Handledarskapet var en utmanande, tuff process för henne där hon kände sig mycket obekväm 
och hade inledningsvis svårt att hitta sin roll som ledare för gruppen. Men samtidigt är hon 
tacksam för den process som hon gått igenom har varit lärorik för henne på så vis att den 
utvecklat henne både personligen och som lärare. Hon hade ett gott stöd via Högskolan och 
den satsning som gjordes via Matematiklyftet, vilket hon uppskattar.  
 

Arbetsprocesser och samverkan med andra aktörer  
De lärare som medverkar i den här studien är bland de allra första i Sverige som genom 
karriärtjänstreformen fått en förstelärartjänst. Lars och Karl blev förstelärare 2013, Anna, 
Sofie och Linda året efter. Bodil fick sin tjänst när reformen var två år gammal. När reformen 
drevs igenom fanns ingen förberedelsetid för huvudmännen utan de första förstelärarna som 
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tillsattes hamnade rätt in i en uppbyggnadsprocess där varje huvudman skapade sin egen 
organisation och struktur för karriärlärarna. Förstelärarnas uppgifter ser olika ut över hela 
landet. En del förstelärare arbetar enbart mot den egna skolan, medan andra har mer 
övergripande uppgifter där flera skolor kan ingå. Temat belyser både förstelärarnas 
erfarenheter av uppbyggnadsprocessen och av samverkan med andra aktörer.  
 
Karl pratar ofta i termer av ”vi”, vilket tyder på att han samarbetar med andra i sitt 
försteläraruppdrag. ”Vi” verkar stå dels för de lärare han mött på de andra skolorna i 
kommunen, dels för lärarna (och rektor) på den egna arbetsplatsen. Även om Karls 
erfarenheter är att den egna arbetsplatsen behöver vara central i förstelärarens uppdrag 
framhåller han vikten av att utveckla t.ex. metoder i undervisningen tillsammans:  
 

Sånt måste man göra tillsammans med andra. Man måste få många perspektiv på 
det för det går absolut inte att sitta själv med såna saker. 

 
Karl uttrycker själv att det är viktigt för honom att dela med sig av vad han gör till andra. Ett 
exempel är den bank av elevexempel som han har byggt upp som finns tillgänglig för alla på 
kommunens hemsida. Rektor har vid tillfälle bett Karl att ha ett öppet klassrum där kollegor 
har kunnat ta del av Karls undervisning, dessutom har han fått hålla i någon av skolans 
kompetensutvecklingsdagar. Även om Karl uttrycker att det i början var lite ovant att hålla i 
möten och fortbildningsinsatser för sina kollegor så menar han att det är viktigt med 
transparens och han säger att han försöker vara öppen med allt han gör. Men han vill inte bara 
vara den som delar med sig utan han vill gärna ta del av andras erfarenheter också. Det 
kommer till uttryck när vi talar om vad han skulle vilja göra i sitt uppdrag om han hade fria 
händer:  
 

Det skulle vara [att] gå in och coacha andra lärare, titta på vad kan du förändra 
här för att göra din undervisning bättre eller mer effektiv. För sånt kommer man 
ju alltid att behöva och det… alltså jag behöver ju sånt också. För man blir ju 
hemmablind.  

 
Karls första uppdrag bestod i att utveckla ämnet genom att bygga upp en bank med 
elevexempel som kunde användas i undervisningen för att utveckla elevernas känsla för 
kvalitet. Det arbetet medförde att han skulle besöka flera skolor i Viletorps kommun och 
samverka med de lärare som arbetade där. Det blev ett bekymmer för honom eftersom 
besöken på de andra skolorna var sporadiska: 
 

Men alltså, för att man ska få någon rulle på det behöver man i princip vara på, 
man behöver ju vara med på den egna skolan annars blir det för… det blir bara 
en liten visit på de andra skolorna. Så ska man få någon effekt utav det så ska 
man jobba på den egna skolan. 

 
Under intervjun återkommer Karl ett par gånger till att utvecklingsarbete tar tid och att det 
kräver att den som leder utvecklingsarbetet verkligen behöver sätta sig in i det som ska 
utvecklas: 

Alltså man måste ha en djup förståelse för deras kursplan för att kunna sätta 
sig in i det. Hur arbetet kan förändras i klassrummet. Sen kan jag ge stöd i… 
vad händer om du gör så här eller så? Men målen måste man vara väl 
förtrogen med för att kunna göra något. 
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Hans upplevelse är att han har dålig insyn i om hans och de andra förstelärarnas arbete har 
haft någon effekt: 
 

Jag tycker att jag har dålig insyn in de andra ämnena, vad som händer och 
sker där för vi träffas alldeles för lite och ser varandra för lite i 
undervisningen. Så jag har bra koll på vad som händer i SO men inte i matte.  
 

I Sofies uppdrag ingår att tillsammans med förstelärare på andra skolor i Sverige med samma 
huvudman ta fram och utveckla kompetensutvecklingsmaterial som kan användas på de olika 
skolorna. Det innebär i praktiken att hon några gånger per år träffar andra förstelärare inom 
samma koncern för att diskutera och resonera sig fram till hur materialet ska se ut. För Sofie 
är det spännande att få vara en del av en process, att får vara med och forma någonting nytt. 
Hon berättar att det var tydligt från fösta början från Cirrusskolans huvudman att förstelärarna 
skulle vara med och bygga upp nya strukturer för skolan. Det var med den förväntan som hon 
gick in i uppdraget.  
 

En del av den tydligheten var också att det här är under uppbyggnad och ni får 
vara med och påverka. Så jag trodde inte heller att jag satte mig i någonting där 
allt var uppstyrt och klart för då hade jag nog blivit besviken, men jag visste att 
jag satte mig i någonting där vi skulle bygga det tillsammans. Och jag har fått 
vara med och göra det också.  

 
Hon säger att det var någonting som hände i organisationen när förstelärarna tillkom. Det 
skapades flera nätverksgrupper med olika skolutvecklingsfokus där förstelärarna skulle ingå. 
Hon beskriver det som att skolan började växa och att det märktes. Men det var inte alla som 
uppskattade en gemensam uppbyggnadsprocess. En tidigare förstelärarkollega till Sofie var 
irriterad på att inget var klart och tyckte inte alls om det faktum att de skulle vara med och 
starta upp något nytt. Men eftersom Sofie ändå tyckte att huvudmannens budskap var tydligt 
från början såg hon aldrig ett ofärdigt uppdrag som ett bekymmer:  
 

Men jag hade aldrig den ingången utan jag tänkte – nä, men nu, reformen är ju 
ny. /…/ och här [på Cirruskolan] är jag van vid att vi bygger saker tillsammans 
och vi har stor påverkan, inverkan och jag tycker att det är så himla roligt att få 
vara med och forma saker. Men, tänker man att det ska vara helt klart då, det är 
klart att det är jobbigt då. Om det inte finns någon tydlighet. 
  

Hon återkommer till sin förkärlek till att vara delaktig i utvecklingsprocesser när hon 
beskriver hur arbetet i hennes nätverksgrupp fortskridit. Gruppen har funnits i ungefär ett och 
ett halvt år och det har tagit ganska lång tid att komma ihop sig som grupp, kanske speciellt 
eftersom huvudmannens skolor ligger utspridda över hela Sverige, vilket försvårar fysiska 
möten. I gruppen har det funnits olika syn på hur fort processen bör fortskrida. Sofie säger att 
några gruppmedlemmar har varit irriterade på att det inte går tillräckligt fort, att det aldrig blir 
något konkret utav det arbete som de lägger ner. Men Sofie delar inte den frustrationen, 
istället ser hon framför sig att de först under det kommande året ska kunna se tydliga resultat 
av gruppens arbete.  

Sammanfattning av temat 
Alla förstelärare som jag träffat i min studie lyfter samarbete med andra som något positivt 
och viktigt. Samarbetspartner kan vara rektor, andra förstelärare (på egna arbetsplatsen eller 
från andra skolor) eller interna eller externa handledare (från högskola, huvudman eller 
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utbildningsföretag). Att få möjligheten att träffa andra för att utbyta erfarenheter och 
kunskaper upplever samtliga av de intervjuade som givande och som en förutsättning för att 
de ska kunna genomföra sitt uppdrag. De talar alla sex om olika slags arenor som de har 
tillgång till där de kan träffa och samarbeta med andra. Det handlar om arenor på olika nivåer, 
dels den strategiska nivån där förstelärarna kan planera och utvärdera sina uppdrag (till 
exempel Sofies nätverksträffar) och dels den operativa, lokala nivån där försteläraren utför sitt 
uppdrag (till exempel Karls BFL-träffar). Karls upplevelse är att det kan vara svårt att skapa 
tillräckligt bra lokala arenor för uppdraget. Kortare besök på andra skolor än den egna ger 
bara ytligt utbyte och kostar mer än det smakar. För att ett samarbete med andra ska fungera 
är det således bäst att koncentrera det till den egna arbetsplatsen menar Karl.  
 
Förstelärares skolutvecklande uppdrag behöver pågå kontinuerligt över en längre tid, det är de 
intervjuade eniga om. De har alla erfarenheten av att utveckling tar tid, en insikt som ibland 
inte delas av andra samarbetspartner som Sofie berättar om.  
 
När det gäller arbetsprocessen menar Sofie att det är viktigt för henne att huvudmannen är 
tydlig med vad som gäller och vad man kan förvänta sig i arbetet som förstelärare. Hennes 
berättelse visar dock på att förstelärare med samma arbetsgivare kan ha olika förväntningar på 
hur processen ska se ut och hur lång tid den ska ta. Detta kan skapa irritation och konflikter. 
Sofies och Karls utsagor visar också på vissa skilda upplevelser kring vad man som 
förstelärare bör behärska för att kunna ta sig an sitt uppdrag. Karl talar om att man bör ha ”en 
djup förståelse”, medan Sofie uppfattar det mer som något som växer fram tillsammans med 
andra.  

Möjligheter och hinder i framtida uppdrag 
I samtalen om hur förstelärarna föreställer sig sina framtida uppdrag ger de uttryck för vilka 
möjligheter och hinder som de tror sig kunna möta. De har alla sex egna föreställningar och 
önskningar kring hur deras försteläraruppdrag skulle kunna se ut och vad de helst skulle vilja 
ägna sig åt, men även kring vad som skulle göra det svårt för dem att lyckas med det de vill.  
Avsnittet inleds med vilka möjligheter de ser och övergår sedan till de hinder som de 
föreställer sig kan komma i deras väg.  
 
Bodil tänker sig att hennes roll som förstelärare skulle kunna innebära att arbeta nära 
rektor/ledningsgrupp med de pedagogiska frågor som är knutna till kvalitetsarbetet. Det skulle 
till exempel kunna handla om att bidra till diskussioner om hur och på vilket sätt skolan ska 
arbeta med lärarnas fortbildning. Hon ser också en möjlighet för henne att kunna slå vakt om 
de frågor som är viktiga för henne; att dessa frågor implementeras i skolans arbete istället för 
att förbli dagsländor:  
 

Dels kan jag känna att det handlar om skolutveckling generellt, oavsett ämne /…/ 
... att man känner att man verkligen skulle vilja titta nu så att vi förvaltar det 
[kollegialt utbyte via Läslyftet] och fortsätter och arbetar upp en långsiktig del. 
Och en tanke som blir liksom skolans och skapar utveckling.  

 
Sofie uttrycker en önskan om att kunna bidra till en tydligare pedagogisk plan på skolan där 
undervisningens kvalitet hamnar i fokus. Det är något som hon tycker saknas på arbetsplatsen. 
Framför allt vill hon ha tätare uppföljningar av det arbete som är knutet till skolans utveckling. 
Hon ger uttryck för ett behov av att kritiskt granska de utvecklingsinsatser som görs på skolan:  
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Då skulle jag vilja att vi hade en ännu mer tydlig pedagogisk plan för det vi vill. 
/.../ Nu har vi mycket auskultationer och observationer hos varandra men att det 
faktiskt kunde få utvärderas oftare. Och det här med att ger vår undervisning det 
resultat vi tror att det ger? Att få undersöka det mer. Mer vetenskapligt kanske 
eller vad man nu ska säga. /.../ genom Lesson study9 eller någon sån modell. /.../ 
Att öka den formativa utvecklingen hos oss lärare helt enkelt.  

 
Anna är inne på samma spår, att kunna få fatt i det som gör skillnad i undervisningen, när 
hon beskriver hur hon skulle vilja att hennes försteläraruppdrag såg ut. Men Anna vidgar sin 
cirkel något och inkluderar inte bara den egna arbetsplatsen utan även andra skolor i 
kommunen i sina planer:  
 

... att jag jobbade med analys av resultat på skolnivå, eller tillsammans med 
andra så att man tittar på kommundelen eller staden /.../ Tre-fyra träffar intensivt 
kring något väldigt smalt område och så låter man det landa och se om det på sikt 
får lite effekt.  

 
Samtliga lärare i studien tänker sig på något vis att deras uppdrag handlar om att bidra till en 
professionell utveckling på skolan. Här handlar det om att samarbeta med andra på skolan 
genom olika former av samtal eller diskussioner. Sofie föreställer sig att coachande, 
reflekterande samtal skulle kunna vara en form för detta: 
 

Reflektion över lag behöver vi lärare mycket, mycket mer tid till, tycker jag. Och 
jag tror att vi skulle komma så mycket längre om vi hade det. Få handleda 
varandra kollega-kollega. /.../ Och min dröm är att vi ska sitta så med en kollega 
varje vecka. Vad har du framför dig i veckan? Vad tror du kommer vara svårt? 
Vad har hindrat dig att ta tag i detta innan? Alltså, du vet alla de här... såna goa 
coachfrågor.  

 
För Lindas del ser hon att hennes många år som lärare kan vara en positiv tillgång för nya, 
oerfarna (eller obehöriga) lärare när de stöter på problem i sin arbetsvardag. Hon tänker 
tillbaka på de egna erfarenheter som hon gjorde i början av sin lärarkarriär och vill kunna 
hjälpa nya lärare tillrätta i sitt arbete. Precis som Sofie är hon inne på att samarbeta och stötta 
via samtal och handledning. På så vis tänker hon sig att hon kan vara ett stöd i andras 
utveckling:  
 

Så klart har vi en viss erfarenhet av såna saker [hur man hanterar elever] ändå 
kan man inte gardera sig helt och fullt, det går inte. /…/ Man får ju försöka utgå 
ifrån att man handlar så klokt som möjligt i olika lägen. Och det är ju inte 
jättelätt när man är 20-22 år. Jag har själv varit där som obehörig och vikarie. 
Jag tycker att det är rätt roligt att försöka stötta unga kollegor också. 

  
Anna kan också se sig själv som deltagare i didaktiska dialoger, men de tar avstamp i den 
faktiska undervisningen. Hon tänker sig auskultationer med vidhängande diskussioner kring 
praktiska, pedagogiska arbetssätt och metoder. Hon nämner att utbyte mellan skolor skulle 
vara intressant. Anna ser på sin idé som ett ömsesidigt utbyte där alla parter deltar, delar med 
sig och granskar varandra för att på så vis kunna utveckla sin praktik.  
                                                
9 Lesson study beskrivs av Skolverket (2016c) som ”en form av gemensam professionell utveckling. Lärare 
planerar, genomför och utvärderar lektioner inom ett ämnesområde.” [...] ”Lesson study har sitt ursprung i Japan 
där det lyfts fram som en av de starkaste framgångsfaktorerna för elevernas höga prestationer i matematik.” 
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En inriktning skulle kunna vara att, lite som görs på vissa skolor och även som görs 
utomlands, där man har någon form av Open Classroom, där någon som är 
intresserad av att komma och titta på ens arbete kan vara med en lektion /.../ ... och 
att man har ett pedagogiskt resonemang, ett pedagogiskt-metodiskt-didaktiskt 
resonemang kring den lektionen sedan. 

 
Lars, som inte har många ämneskollegor på den egna skolan, ser en möjlighet i att kunna 
samla in och sedan sprida andra kollegors goda arbete. Detta är något som han under 
intervjuns gång lyfter som mycket viktigt för hans ämne och för hans ämneskollegor, som 
precis som han ofta är ensamma inom sitt ämne på skolan.   
 

Så låt oss säga att man bara kunde få gå ut och titta vad andra gör och kunna jobba 
med att samla ihop data från hur andra jobbar och sedan sprida det på något sätt.  

 
Han ser också på sig själv som förstelärare som någon som kan ge stöd, uppmuntran och 
bekräftelse till andra som undervisar i samma ämne. Lars uppfattar inte sig själv som någon 
expert utan snarare som en extern kollega som kan bidra till en diskussion ämneskollegor 
emellan. Det är något som kanske saknas då det är få som undervisar i ett specifikt praktiskt-
estetiskt ämne på en och samma skola i:  
 

... besöka andra lärare, kunna diskutera. Sen säger jag inte att jag kommer med rätt 
svar eller någonting men att bara kunna få den möjligheten att kunna vara ute och se 
med ett par andra ögon vad det är de gör och lyfta fram det som de gör bra. Eller det 
som jag tycker de gör bra i alla fall.  

 
Brist på tid uttrycks vara ett stort hinder för majoriteten av de intervjuade. Bodil och Anna 
har, medan de ägnade sig åt att vara handledare, haft viss nedsättning i tjänst för det 
ändamålet (10 respektive 20 %). Varken Linda, Karl eller Lars har någon extra tid till sitt 
uppdrag. Sofie säger att hon får tid av sin rektor när hon ber om det/behöver det.  
 
Lars, som skulle vilja ha möjlighet att besöka andra bildlärare på andra skolor, ser avsaknad 
av tid som det största hindret. Hans önskemål skulle vara att kunna ägna en eller ett par dagar 
i veckan till sitt uppdrag – då skulle han uppleva att han hade tillräckligt med tid.  
 

Jag skulle ha tid för mitt uppdrag. Framför allt tid. För just nu har jag mer än 
heltid, alltså i undervisning. /.../ för det tar ju tid att göra sådana här grejer också, 
åka ut å... Men då skulle man hinna med att besöka andra lärare... 
 

När Anna var handledare i matematiklyftet hade hon nedsättning i sin tjänst, men för hennes 
del räckte inte den tiden till utan uppdraget svällde ut och tog mer tid i anspråk än de 20 % 
hon hade till förfogande. Anna fick dessutom ett annat uppdrag utöver handledarskapet som 
gjorde att tiden inte räckte till. Hon berättar att hon själv och flera av hennes 
förstelärarkollegor arbetade med uppdraget på sin fritid utan att få någon kompensation för 
det. Det Anna säger sig behöva för sitt uppdrag är således tillräckligt med tid och att den 
gärna är öronmärkt. Dock hyser hon inga större förhoppningar till att hennes önskningar 
kommer att uppfyllas.  
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Och rimlig avsatt tid, inte det här - du ska skapa din egen tid, utan gärna i så fall – 
du får en dag, måndagar, under det här läsåret och då har du det här uppdraget. 
/.../ Att det [uppdraget] är tydligt definierat med tydligt avgränsad tid. /.../ Jag tror 
att oavsett vilket uppdrag man har i det här, så måste den tiden vara jättetydligt 
definierad i ens schema om man uttrycker sig så. Det är inte så att man lägger ett 
schema och sedan ska det tryckas in någonstans utan det ska var klart redan från 
början. /.../ Det skulle funka bra för mig i alla fall. Men jag tror aldrig att det blir 
så.  

 
Karls önskeuppdrag är också beroende av tid. Den tiden har han inte idag. För att kunna 
genomföra det han skulle vilja, att bygga upp en ämnesbank som innehåller inspiration, tips, 
idéer, uppgiftsexempel, och så vidare, samt att cocha och stötta andra lärare bland annat via 
auskultationer, tror han att han skulle behöva ungefär en halvtidstjänst. Det är tydligt att Karl 
inte ser på uppdraget som ett hastverk utan att det kräver ett fördjupat arbete. 
 

Det är ju de här auskultationerna man gör... men om man ska in och förändra en 
lärares... man behöver ju se ganska mycket mer än bara... man kan ju, man ser ju 
snabbt om någon är en van ledare eller inte men man behöver ju titta på ett helt 
arbetsområde och se hur han eller hon mäter kunskapskraven, eller hur han eller 
hon förstår kunskapskraven och hur man jobbar med dem i undervisningen.  

 
Ett annat hinder som flera av lärarna ger uttryck för är bristen av tydliga uppdrag, eller att det 
inte finns något uppdrag över huvud taget. I det uppdrag som Anna fått förutom sitt 
handledarskap finns inte några tydliga ramar från huvudmannen mer än att hon tillsammans 
med andra förstelärare ska planera och genomföra kompetensutvecklingsdagar för andra 
matematiklärare i kommundelen. Även om det finns delar av uppdraget som Anna uppskattar 
så önskar hon att ramarna och syftet med arbetet hade varit mer konkreta.  
 

Jag gillar att ha det uppdraget men det som fortfarande inte fungerar är att det 
fortfarande inte finns några ramar för varken riktning eller innehåll med önskemål 
från högre ort, vilket vore rimligt, utan vi får uppfinna uppdraget själva och vi får 
också uppfinna tiden det ska göras på.  

 
I det uppdrag Lars haft fick han i början stöd från en utvecklingsledare från Herestads 
kommun som fungerade som ett bollplank för idéer och upplägg. Efter ett år utsågs ytterligare 
en bildlärare i kommunen till förstelärare och denne har Lars ett tätt samarbete med. Lars vill 
själv kunna vara med och påverka sitt uppdrag men säger samtidigt att han inte önskar 
fullständig frihet att helt ensam forma innehållet i det han ska göra.  
 

... uppdraget kanske inte ska vara för välformulerat heller, för det, det är klart att 
man vill ha möjlighet att påverka det också. Men inte helt tomt bara – gör som du 
vill. För då blir det liksom, känns det bara jobbigt tror jag.  

 
Det är väldigt viktigt att ha ett uppdrag som förstelärare, menar Lars. För hans del handlar det 
inte om att i första hand få en högre lön eller en annan titel utan att det finns arbetsuppgifter 
som hör till tjänsten.  Om förstelärarskapet innebar avsaknad av ett specifikt uppdrag hade 
Lars troligen inte velat fortsätta som förstelärare.  
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Men jag är inte så säker på att jag skulle vilja fortsätta om jag hade ett 
försteläraruppdrag som bara var, som inte var uttalat, alltså man fick bara mer 
pengar och sen inget mer. Då vet jag inte ifall jag hade velat fortsätta. För jag vet 
att det är sådana som råkat ut för det. Inget uppdrag eller någonting utan de blev 
bara förstelärare och sen så... 

 
Ett annat hinder som flera av lärarna uttrycker är att skolan har många uppdrag och frågor 
som tar plats på agendan. Det bildas en uppdragsträngsel där frågan handlar om vad som ska 
prioriteras. Linda tycker att det senaste året har inneburit en stor utmaning för henne och 
många andra på Davidsskolan då det varit en stor ruljangs bland lärarna och flera nya, 
oerfarna (och även outbildade) lärare anställts.  Det har gjort att fokus har riktats på att få 
verksamheten att fungera i första hand.  
 

Det slog till här med kraft i höstas /.../ jag känner ju att det har blivit väldigt mycket 
frågor under hösten här och även nu under våren då. På språksidan har vi 
jättemånga obehöriga lärare just nu och det är väl mer att få hjälp och råd både 
vad gäller ämnesinnehåll men också hur man hanterar elever och så.  

 
Linda arbetar gärna med handledning och med att stötta (yngre) kollegor och uppskattar att 
ses som en trygg, erfaren person på skolan, men hon uttrycker även att det tar tid från hennes 
eget arbete och utveckling. Hon säger att även om hon tycker om att arbeta mycket så går 
tiden inte riktigt ihop sig och det är ofta så att hon arbetar mer än den deltid hon har på 
pappret.  
 

Ja, men det är ju samtidigt en press, det vet du. Att man både lägger på sig själv att 
man ska kunna vara ett stöd med också att man ibland kan känna att det tar lite tid 
från mig själv.  

 
När Bodil reflekterar kring sina framtida uppdrag tror hon att mycket är möjligt att 
genomföra, men eftersom det är så många frågor som ska upp på skolans agenda så är det 
nödvändigt att analysera nuläget noggrant, tänka långsiktigt och att prioritera rätt. Bodil som 
har erfarenhet från arbete med Faleskolans ledningsgrupp ser också skolans organisatoriska 
utmaningar. 
 

[Det skulle behövas] en strukturerad fördelning av den tiden som vi har. Alltså det 
är ju en organisatorisk fråga. Och sen analytiskt, det här att man tittar på lång sikt, 
inte bara har ett här-och-nu-tänk utan att man tänker organisatoriskt. Och sen 
också att man får ihop det rent praktiskt. Alltså, hur ligger våra mötestider? 

Sammanfatttning av temat 
När förstlärarna ger uttryck för hur de skulle önska att deras uppdrag såg ut i framtiden 
framträder det även tänkta möjligheter och hinder. Flera av lärarna önskar att bidra till hela 
skolans utveckling genom att till exempel bistå rektor och ledningsgrupp i det långsiktiga 
skolutvecklingsarbetet. Det handlar i Sofies fall om en önskar om tätare utvärderingar av 
utvecklingsinsatser som görs och Bodil uttrycker det som att hon ser en möjlighet att slå vakt 
om de frågor som hon anser vara viktiga för en framgångsrik skola.  
 
En annan önskan som lärarna för fram är att bidra till kollegiets (och sin egen) professionella 
utveckling genom samtal, handledning, coachning och auskultationer. Det kan handla om 
pedagogisk-didaktiska frågor på flera plan, allt från att utgå från konkreta undervisnings- och 
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klassrumssituationer (Anna, Karl) till coachande, reflekterande samtal (Sofie, Linda). 
Gemensamt är ett kollegialt utbyte, främst på den egna arbetsplatsen men det finns även 
tankar kring att samarbeta med kollegor på andra skolor.  
 
Utifrån den erfarenhet som förstelärarna redan har av sitt arbete och sina uppdrag ser de 
bristen på tid som det största hindret för att kunna ha möjlighet att genomföra det de önskar på 
ett tillfredsställande sätt. Vid sidan av tidsbrist uttrycker de att tydligheten gällande 
uppdragens inramning kan upplevas som ett hinder. Flera av de intervjuade menar att det 
måste finnas ett visst mått av styrning men att uppdraget måste kunna gå att påverka för 
försteläraren. Till sist finns det en farhåga kring skolans alla uppdrag där förstelärarens arbete 
bara är en av många insatser som görs. För att försteläraren ska kunna lyckas med sitt uppdrag 
behöver det arbetet prioriteras och ses som en del av skolans långsiktliga utvecklingsstrategi 
är en reflektion som framkommer från en av respondenterna.  
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DISKUSSION 
I diskussionsavsnittet ämnar jag betrakta förstelärarnas erfarenheter i ljuset av de 
spänningsfält som uppstår mellan de två idealtyperna av skolutveckling på vetenskaplig grund 
– aktionsforskning och evidensbasering – som uppmärksammats i tidigare studier av 
Levinsson (2011). Jag kommer att diskutera tänkbara implikationer för utvecklingen av 
undervisningen, skolan och professionen, samt relatera dessa implikationer till tidigare studier 
inom området. Vidare kommer jag att reflektera över och värdera min studies kunskapsbidrag 
samt ge några uppslag för vidare forskning.  

Vissa ämnen prioriteras – andra försummas 
Skolverkets ämneslyft har varit prioriterade som fortbildningsinsatser på många skolor under 
de senaste åren. 10 Matematiklyftet och Läslyftet är i full gång och ämnesfortbildningen i 
naturkunskap och teknik har precis sjösatts. En anledning till att just matematik, svenska och 
naturkunskap och teknik har prioriterats är att det är dessa ämnen (dock ej teknik) som ingår i 
PISA-undersökningen (Skolverket 2016d). Där har resultatet varit nedåtgående för de svenska 
eleverna under flera år, bortsett från 2015 då resultatet vände uppåt något, framför allt i 
matematik och läsförståelse (Skolverket 2016e). 
 
För ämneslyften kan huvudmannen söka statsbidrag för att på så vis kunna ges möjlighet att 
avsätta tid för ämneslärare och handledare. Precis som Anna och Bodil i min studie, har 
många förstelärare fått i uppdrag att vara handledare i ämneslyften vilket har fungerat som ett 
tydligt och konkret försteläraruppdrag menar både Anna och Bodil. Deras erfarenheter ligger i 
linje med Alvungers (2015b) forskning kring förstelärarreformen. Alvunger lyfter dels fram 
att samarbetet med andra anses vara väldigt viktigt för förstelärarna, dels att rektor har en 
betydelsefull roll i att avgränsa, förtydliga och kommunicera uppdraget, både för försteläraren 
men också inför de andra lärarna. Ämneslyften bidrar genom sitt upplägg till ett tydlig, 
avgränsat uppdrag som lätt kan greppas av både försteläraren och andra lärare på skolan. I 
Statskontorets utvärdering (2016a) förordas just sådana uppdrag eftersom de genom sin 
tydlighet lättare accepteras av kollegor till försteläraren och därmed minskar risken för 
schismer på arbetsplatsen. 
 
Praktisk-estetiska ämnen, så som bild som Lars undervisar i, ingår inte i några statliga 
fortbildningsinsatser och prioriteras kanske därför inte lika högt som de andra ämnena när det 
handlar om ämnesutveckling på skolorna. Lars har själv upplevt att bild inte får lika mycket 
uppmärksamhet som andra ämnen och väljer delvis därför att döpa det försteläraruppdrag som 
han har till Bildlyftet i ett försök att ge det samma status som andra fortbildningsinsatser. På 
många skolor arbetar lärare i praktisk-estetiska ämnen ensamma utan andra ämneskollegor. 
Utan fortbildningsinsatser i sina ämnen riskerar dessa lärare att till stor del stå utanför de 
skolutvecklande insatser som pågår i skolorna. Signalerna som sänds ut från Skolverket och 
regeringen kan tolkas av lärare i praktisk-estetiska (och i andra teoretiska ämnen som inte 
ingår i ämneslyft) att deras ämnen inte anses viktiga. Hur det i sin tur påverkar den enskilde 
läraren är svårt att säga. Men om det är så att förstelärare, likt de som ingår i min studie, 
främst erfar möjligheter i ämneslyften så är risken sannolikt stor att vissa ämnen prioriteras 
och andra försummas.  
 
Precis som hos Alvunger (2015b) vittnar Lars om att det finns vissa arenor för honom där han 
kan samla andra lärare men att det som gör det svårt att få till stånd en fungerande 
                                                
10 Skolverket (2017) anger till exempel att Matematiklyftet hittills har nått 76 % av matematiklärarna i 
Sverige.  
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ämnesutveckling är att så många olika uppdrag och projekt som skolan är involverad i slåss 
om samma tid. Lärare tvingas välja eller rektor prioriterar vissa projekt och då upplever Lars 
att bildträffarna ofta blir lidande. Karls uppdrag har dels handlat om att samordna 
ämnesträffar för olika skolor, dels att utveckla ämnet på sin egen skola. Även hans erfarenhet 
delas av lärarna i Alvungers forskning där flera, precis som Karl, menar att de har dålig insyn 
i andra lärares utvecklingsarbeten. Karl menar att det är svårt att hitta tid och plats att mötas, 
även på den egna arbetsplatsen.  
 
De centrala ämneslyft som pågår verkar kunna förse förstelärarna med tydliga, avgränsade 
uppdrag som är väl förankrade hos rektor och andra kollegor, något som anses vara viktigt för 
att utveckling ska komma till stånd (Alvunger 2015b; Olin 2012; Statskontoret 2017).  
Förstelärarna i studien uppger att de uppskattar det stöd de fått i processen av rektor och 
centrala handledarutbildare. Ämneslyften prioriteras av rektor vilket medför att tid och arenor 
finns för att utföra uppdraget. För de förstelärare som inte har ett uppdrag kopplat till en 
central satsning är det svårare att åstadkomma en hållbar ämnesutveckling över tid. De får 
slåss om tider och arenor där även andra skolprojekt ska få plats vilket gör att de ibland får 
stryka på foten. Samarbetet med andra kollegor är mer komplicerat att få till om det inte 
förankras av rektor, till exempel genom att avsätta tid. En potentiell risk utifrån den här 
studiens resultat är att vissa utvalda ämnen får ta del av centrala satsningar medan andra inte 
får det, vilket kan leda till splittring mellan lärare och en hierarki bland skolans ämnen. 
Risken att förstelärarreformen kan bidra till schismer bland lärare påtalar även Statskontoret 
(2016a). Skolutvecklingen tenderar att genomsyras av en resultatinriktning, där de ämnen som 
mäts på olika vis (till exempel genom nationella prov eller i PISA-undersökningen) får större 
utrymme än andra. 
 

Motsägelsefulla krav och förväntningar på förstelärare  
De förstelärare som ingår i studien har alla arbetsuppgifter i sitt uppdrag som ligger i paritet 
med det som Utbildningsdepartementet (2012) fastställt. Framför allt handlar deras uppdrag 
om att leda skolutvecklande projekt som förbättrar undervisningen samt att handleda/coacha 
andra lärare – det som Thelin (2015) kategoriserar som utvecklingsledare. 
 
De lärare som har eller har haft tydliga handledaruppdrag eller samtalsledaruppdrag har olika 
erfarenheter av det. Karls och Lindas BFL-uppdrag handlar om att i första hand förmedla ett 
innehåll till sina kollegor som de sedan förväntas implementera i sin verksamhet. I BFL 
handlar det om specifika undervisningsmetoder som anses effektivisera undervisningen och 
som leder till ett högre resultat. För att lyckas med sitt uppdrag behöver samtalsledaren i detta 
sammanhang fungera som någon slags expert som är väl insatt i det som ska förmedlas samt 
ha förmågan att upprätthålla och driva den pedagogiska diskussionen åt det håll som (till viss 
del) är utstakad i förväg. Cordingley et al. (2007) menar att det är ett svårt uppdrag eftersom 
den utvecklingsledare som ska driva skolutveckling i en sådan modell behöver besitta många 
olika kompetenser, till exempel kunskaper om hur professionellt lärande sker och en förmåga 
att kunna överblicka lärprocesser. I intervjuerna framkommer vikten av stöd när man ska leda 
och förväntas utveckla sina kollegor. Det kan handla om konkreta tips för samtalsledning eller 
att få möjligheten att tillsammans reflektera över vad som sker i grupperna man leder, eller 
hur man själv agerar som handledare. För flera av lärarna är det inte alls självklart att ta en 
handledarroll utan det är något nytt som de behöver få möjlighet att träna på. Cordingley et al. 
(2007) styrker att lärare behöver få ett stort stöd för att kunna gå från att undervisa till att 
handleda.        
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Genom både BFL och ämneslyften handlar förstelärarens roll i första hand om att förmedla de 
kunskaper som har beslutats centralt.  I de grupper som försteläraren leder finns också ett visst 
mått av handledning där de erfarenheter och frågor som gruppen lyfter fram ska behandlas. 
Att både handleda och förmedla kan visa sig vara komplicerat för försteläraren, precis som 
Levinsson (2011) påtalar. Till exempel så menar Anna att det fanns en förväntan på henne att 
fungera som expert, att ”rätta till saker och ting” vilket gjorde att det tog ganska lång tid innan 
gruppen som hon handledde vågade öppna sig och blottlägga sina undervisningsdilemman, 
något som krävdes för att hon skulle kunna handleda dem vidare. Hon vittnar även om att hon 
själv hade svårt att släppa den förmedlande rollen och gå in som en understödjande part i 
diskussionerna. En anledning till det var att hon upplevde att lärarna i gruppen hade för dåliga 
ämneskunskaper. Det kan alltså vara bekymmersamt för försteläraren när ett förutbestämt, 
centralt innehåll ska förmedlas till en grupp kollegor eftersom den kontext lärarna verkar i 
skiljer sig åt. Om handledaren inte känner till lärarnas behov kan det vara svårt att möta och 
utveckla dem där de befinner sig. God kännedom om lärarnas utgångspunkt är nödvändigt för 
att evidensbaserad fortbildning ska få effekt (Cordingley et al. 2007). Dessutom behöver varje 
lärare själv reflektera över det ”som fungerar”, det som anses vara best practice, och hur det 
kan appliceras i den egna undervisningskontexten (Andersson 2016). Att den förstelärare som 
leder ett sådant arbete ska ha insyn i varje gruppmedlems unika kontext och kunna handleda 
utifrån det är mycket att begära.  
 
Sammanfattningsvis verkar det vara så att förstelärarna befinner sig i spänningsfältet mellan 
de två skolutvecklingslinjerna (fig. 2) vilket ger upphov till tillsynes motsägelsefulla krav på 
dem och deras arbete.  
 

Skolans utveckling drivs uppifrån 
Det som framkommer i mina intervjuer är att flera förstelärare har i uppdrag att leda någon 
form av fortbildningsinsats som bygger på kollegialt lärande. Det är ett uppdrag som kommer 
uppifrån och som utgår från tanken om evidenbasering och best practice (Biesta 2007; 
Carlgren 2010; Levinsson 2011). Det handlar alltså om att medverka i fortbildningsinsatser 
som initieras av någon annan än lärarna själva och som levereras färdigpaketerade i form av 
till exempel moduler som i ämneslyften. Målen med dessa insatser är att förbättra 
undervisningens kvalitet och därmed höja kunskapsresultaten. För att implementera och 
utveckla det som ses som ”effektiv” undervisning bidrar regeringen i vissa fall med 
statsbidrag som möjliggör för handledaren att planera, genomföra och utvärdera sitt uppdrag.  
 
Den här formen av fortbildningsinsats är relativt enkel för rektor och handledare att hantera på 
så vis att det redan finns ett färdigt koncept att följa med bifogade planer för hur handledaren 
ska utbildas, stöttas och ersättas; hur arbetet ska sättas igång och dokumenteras; vad insatsen 
ska leda till, och så vidare. Förstelärarna Anna och Bodil uppskattar det tydliga uppdraget och 
stödet de fått via rektor och kollegor. Ämneslyften är tydliga exempel på hur skolutveckling 
sker top-down: det handlar om centralt utformat material som ska förmedlas till lärarna. 
Lärarna i handledningsgrupperna är beroende av de moduler som Skolverket skapat och av 
handledaren för att ta sig vidare i fortbildningen. Målet är att lärarna ska ta del av ”effektiva” 
metoder och implementera dem i den existerande undervisningen så att kunskapsresultaten 
höjs. Det finns här ett begränsat utrymme för praktikernas egna frågor – det är modulernas 
innehåll som får styra utvecklingen. Men frågan är vad som händer med lärarnas egen 
professionella utveckling och andra utvecklingsområden och uppdrag som skolan har om 
centralt styrda fortbildningsinsatser är det som får sätta agendan för skolans utveckling? Om 
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lärarnas egna frågor nedprioriteras och anses oviktiga kan det leda till en 
avprofessionalisering av lärarkåren (jfr Biesta 2007).  
  
Vidare finns det en fara i att det vida kunskapsuppdrag som skolan har, vilket beskrivs i 
skollagens så kallade ”portalparagraf” (SFS 2010:800, § 4), reduceras till att enbart handla 
om att skolan ska effektivisera undervisningen så att alla elever når kunskapsmålen. Andra 
syften som utbildningen har såsom att ”förankra respekt för de mänskliga rättigheterna” eller 
att ”främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling” kan då hamna i skymundan. Vi 
behöver ställa oss frågan vilket fokus vi ska ha på skolutvecklingen och vad det leder till i 
förlängningen. 
 
Aktionsforskningens fokus på de dilemman som uppstår i praktikernas egen kontext (Kemmis 
2009; Olin 2012) kan ses som en motpol när det gäller hur man väljer att betrakta 
skolutveckling. Ett sätt att ge lärarna möjlighet till att få driva de frågor som de finner aktuella 
på sina arbetsplatser, i sin undervisning, är att beakta ett aktionsforskningsinspirerat arbetssätt 
som ett alternativ till de ensidiga och styrda fortbildningsinsatser som ges. Några av lärarna i 
studien har till viss del fått vara med och utforma sina egna uppdrag, vilket kan ses som 
skolutveckling som närmar sig ett bottom-up-perspektiv. När lärarna själva får påverka utgår 
de i första hand från de behov som de ser i verksamheten: Linda väljer att jobba med betyg-
och bedömningsfrågor; Lars och Karl vill bidra till inspiration, idéer och samsyn i sina 
ämnen. Arbetet sker utan lärarna har haft någon avsatt tid för att driva sina egna frågor. Man 
skulle här kunna kategorisera dem som utbildare som sprider kunskaper till andra (Thelin 
2015). Det visar sig dock att lärarnas egna frågor efter ett år får ge vika i Viletorps kommun 
där uppdraget ersätts med en av huvudmannen bestämd fortbildningsinsats i form av BFL.  
 
Rektorn har en avgörande roll för reformens framgång då rektor ansvarar för att prioritera 
bland skolans uppdrag och fördela den tid och de resurser som finns till hands. Praktikernas 
egna frågor om undervisning och skolutveckling verkar inte få ta mycket plats i skolorna. 
Avsaknad av tid och arenor som flera berättar om i intervjuerna gör att det är svårt att få till en 
systematik i arbetet vilket behövs för att det ska leda till utveckling av verksamheten. Precis 
som lärarna i Alvungers forskning (2105b) påpekar skapas dessutom en trängsel av projekt 
vilket gör att rektor behöver prioritera, då riskerar de projekt som förstelärarna själva initierat 
att få stryka på foten. Ytterligare en riskfaktor som Statskontoret (2017) lyfter fram är att den 
rektor som ansvarar för många förstelärare kan tappa greppet om de olika insatser som 
försiggår på skolan vilket kan leda till att denne avvecklar vissa uppgifter eller inte låter 
försteläraren få sätta igång med nya projekt som han eller hon skulle vilja eller behöva arbeta 
med. En lösning som skulle kunna underlätta för rektor är det kommunala nätverk av 
förstelärare som Alvunger (2015b) har träffat på i sin forskning kring reformen. 
Utvecklingsledaren som ansvarade för nätverket bidrog till att koordinera förstelärarnas 
insatser samtidigt som denne även kunde redovisa arbetet som ägde rum för de högre upp i 
organisationen. Ett förstelärarnätverk skulle även vara en tillgång för de enskilda lärarna då de 
har möjlighet att träffa andra förstelärare från olika skolor för att utbyta idéer och erfarenheter 
samt kunna ta del av varandras utvecklingsarbeten.  
 
Det verkar inte finnas något större önskemål om att arbeta mer aktionsforskningsinriktat i 
skolorna utifrån mina intervjuer, men mellan raderna kan man utläsa ett visst intresse för den 
sortens utvecklingsarbete. Sofie nämner Lesson study i förbifarten som ett sätt att komma åt 
elevernas förståelse och undervisningens kvalitet; Anna berättar om att hon gärna vill studera 
den praktiska undervisningen på något vis. Det finns alltså praxisnära frågor som lärarna 
själva vill utforska (jfr Carlgren 2010). Skolan idag är väldigt ansträngd, det är mycket som 
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ska göras och väldigt lite resurser som finns till hands. Kanske är det, precis som Levinsson 
(2011) antyder, så att lärarna inte kan se någon realistisk möjlighet att kunna arbeta med 
aktionsforskning i praktiken då det kräver en relativt hög arbetsinsats av både de själva som 
utvecklingsledare och av de som deltar? När det inte finns färdiga moduler utan 
skolutvecklingen behöver drivas av dem själva innebär det kanske också en större osäkerhet 
inför arbetet. Kanske även rektorer tvekar inför att låta aktionsforskningsinspirerade modeller 
bli en del av verksamheten eftersom de är obekanta med arbetssättet som sådant, känner 
tveksamhet inför lärarnas kompetens att driva ett sådant utvecklingsarbete eller är osäkra på 
vilket resultat insatsen kommer att leda till i en tid då läget i skolan ofta framställs som 
krisartat. Eftersom kraven på en utvecklingsledare i ett aktionsforskningsprojekt är höga, till 
exempel goda insikter i analysmetoder och samtalsmetoder (Olin 2012) behövs det troligen 
stöd utifrån för att kunna genomföra en sådan process. För närvarande finns det ingen bred 
satsning från regeringens eller Skolverkets håll för att få detta till stånd, vilket även det 
antagligen bidrar till ett relativt svalt intresse bland lärarna på skolorna. De har inte heller 
tillräckliga förutsättningar för ett sådant utvecklingsarbete. Dessutom kan det finnas en 
upplevelse hos lärarna att det inte är möjligt att genomföra annan slags skolutveckling än den 
som är centralt styrd, eftersom det är den fortbildning som karaktäriseras som top-down som 
just nu råder (jfr Carlgren 2010; Levinsson 2011). 
 

En hållbar reform?   
Eftersom kommuner och andra huvudmän har haft stor frihet i implementeringen av 
karriärtjänster ser fördelningen av förstelärare och deras uppdrag väldigt olika ut. Därför är 
det svårt att svara på om reformen kommer att vara hållbar. Förstelärarna i min studie sökte 
sina tjänster i hopp om att få arbeta med skolutvecklingsfrågor och på så vis även få möjlighet 
att utveckla sig själva. Det är utvecklingsfrågor som är i fokus för förstelärarna – det handlar 
om de roller som Blossing (2013) benämner som Handledare eller Organisationsutvecklare 
som är eftertraktade. Förstelärarna är drivande personer som har ett stort intresse för 
skolfrågor och har en bred erfarenhet av undervisning. För mina respondenter är det viktigt att 
få möjligheten att arbeta med just detta. Att de får ett tydligt definierat uppdrag där de får 
möjlighet att bidra med sina kunskaper på olika sätt. Så länge de upplever att deras 
förstelärarskap ger dem chansen att göra detta kommer de troligtvis vara nöjda. Skulle 
uppdraget urholkas genom att det till exempel inte ges tillräckligt med tid för att utföra det, 
brist på stöd från rektor eller att förstelärarna lämnas alltför mycket ensamma i sitt arbete 
finns det risk för att förstelärare avsäger sig sin tjänst. Lars säger till exempel att han är 
mycket osäker på om han skulle vilja fortsätta som förstelärare om han inte hade ett explicit 
uppdrag.  
 
Oavsett vilket perspektiv som anläggs på skolutvecklingen, evidensbasering eller 
aktionsforskning, kvarstår det faktum att förstelärarna behöver inneha en bred kompetens för 
att lyckas med sina uppdrag (Levinsson 2011). Denna kompetens är inte självklar utan 
huvudmannen behöver stötta och utbilda sina förstelärare så att de lyckas med det 
utvecklingsarbete de tar sig an. I sin roll som utvecklingsledare mitt emellan sina kollegor och 
rektor, i mellanledarens position (Grootenboer, Edward-Groves & Rönnerman 2015), behöver 
förstelärarna få möjlighet att förstå och reflektera över de dilemman som det innebär att leda 
kollegor mot en utvecklad undervisning. Samarbete och stöttning av andra förs fram som en 
mycket viktiga aspekt av uppdraget i mina intervjuer. Här gäller det att den stöttning som ges 
till förstelärarna inte endast handlar om det som ”står till buds” via givna fortbildningsinsatser 
och statsbidrag, utan att det även kan handla om det som förstelärarna själva efterfrågar.  
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Förstelärarna behöver kunna ha möjlighet att till viss del påverka sitt uppdrag. Det handlar 
ytterst om att lita på lärarens professionalitet och yrkesmässiga omdöme. Biesta (2007) menar 
att utvecklingsarbete i skolan i grunden handlar om ett demokratiskt förhållningssätt där de 
inblandade parterna måste få vara med och påverka. Känner lärarna brist på tilltro kan det 
innebära att motivationen till att driva skolutvecklingsfrågor tryter. De egna frågorna behöver 
få utrymme vid sidan av de toppstyrda insatserna om förstelärarna ska kunna upprätthålla 
lusten för sitt skolutvecklande uppdrag. Det är en fråga om ansvar. Vem som ansvarar för att 
undervisningen och skolan tar sig framåt. Vem som ansvarar för att lärarna vidareutvecklas i 
sina yrken. Att kunna påverka och ta ansvar för de professionella beslut som tas bör vara en 
viktig del i förstelärarnas (och alla lärares) arbete. Om reformen ska vara hållbar behöver 
huvudmannen dessutom se över hur skolans olika ämnen prioriteras i förhållande till 
karriärtjänsterna. I de fall då uppdragen som gynnas endast berör vissa ämnen eller vissa 
förstelärare kan karriärtjänstreformen förlora legitimitet och lärare välja att hoppa av sina 
uppdrag.   
 
För att reformen ska vara hållbar behöver den dessutom få legitimitet hos de övriga lärarna 
som inte innehar karriärtjänst, något som inte ännu inte är fallet (Statskontoret 2015). Även 
om förstelärarna i min studie inte säger sig ha stött på något större motstånd i sin nya roll 
vittnar andra lärare om det (Alvunger 2015b). Det är ju kollegorna, deras frågor och problem, 
som bör vara utgångspunkten för det skolutvecklande arbete som ska genomföras. Om 
försteläraren ska hjälpa till att driva den pedagogiska utvecklingen på skolan behöver denne 
därför ha en viss status hos sina kollegor för att kunna lyckas med det (Statskontoret, 2017). 
Det ligger ett stort ansvar hos huvudmannen vara tydlig när det handlar om förstelärarnas 
uppdrag, hur tillsättningen sker, hur arbetet följs upp, och så vidare (jfr Statskontoret 2016a). 
När en målmedveten strategi för hur förstelärartjänsterna ska behandlas kommuniceras från 
huvudmannen till skolorna skapas en större inblick i uppdraget och dess natur vilket troligen 
kommer att gynna förstelärarna i deras arbete.  

Uppsatsens kunskapsbidrag och framtida forskning 
Mycket av det som framkommer i min studie stämmer väl överens med tidigare forskning om 
mellanpositioner i allmänhet och förstelärarreformen i synnerhet. Det min studie bidrar med 
är ett inifrånperspektiv på utvecklingsledarens roll och på karriärtjänstreformen som tidigare 
har saknats. Med hjälp av den fenomenologiska ansatsen har jag närmat mig fenomenet 
förstelärare genom att lyssna till och berätta om de levda erfarenheter som mina respondenter 
delat med sig av. ”To know the world is profoundly to be inte the world in a certain way” 
menar van Manen (1990, s. 5), vilket innebär att om vi vill förstå fenomenet förstelärare och 
vad karriärtjänstreformen betyder för den kontext som denne verkar i är det genom att ta del 
av den erfarenhet som målas upp i fenomenologiska studier. Det är genom personliga, rika 
upplevelser om hur det är, eller kan vara, att vara förstelärare som bilden av förstelärare och 
deras uppdrag kan problematiseras och nyanseras. Det unika inifrånperspektivet fungerar som 
ett komplement till tidigare forskning och utvärderingar av reformen eftersom det här handlar 
om verkliga röster som får tala.  
 
Min studie visar att det finns spänningsfält mellan de olika modellerna av skolutveckling och 
att förstelärarna befinner sig där i. Det innebär att är komplext att vara innehavare av en 
mellanposition i skolans värld. Det är en insikt som delas av flertalet forskare (Alvunger 
2015b; Blossing 2013; Levinsson 2011). Det är angeläget för alla som verkar inom skolans 
värld att känna till att ett införande av förstelärare, eller andra slags utvecklingsledare, inte 
leder till skolutveckling per automatik (Blossing 2013). För att förstelärare ska kunna axla 
rollen som skolutvecklare behövs det samarbete med och stöd ifrån andra. Det krävs en tydlig 
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kommunikation och transparens kring tillsättningsprocess och uppdrag från huvudmannens 
och rektors håll. Finns inte insikten om vilka förutsättningar som behövs för att försteläraren 
ska kunna infria de förväntningar som ställs på honom eller henne finns det en risk för att 
reformen missar målet. Att förstå de mekanismer som styr skolutvecklingen är dessutom 
essentiellt för den enskilde försteläraren för att undvika den upplevelse av personligt 
misslyckande som kan uppstå om uppdraget inte leder någon vart.  
 
Den här studien har naturligtvis både svagheter och förtjänster. Det finns en viss spridning i 
mitt urval vilket är en tillgång för studien. Sex förstelärare från tre olika kommuner får 
komma till tals i intervjuerna. Några arbetar för en kommunal huvudman, medan andra har en 
enskild huvudman. Lärarna är av olika kön och undervisar i olika ämnen. Jag har avgränsat 
min studie till lärare på grundskolan, främst undervisar de på högstadiet. En annan 
sammansättning av respondenter där även gymnasielärares erfarenheter tagits i beaktning kan 
diskuteras. Dock menar jag att en begränsning av antalet respondenter och arbetsplatser är 
fungerande i en uppsats med en fenomenologisk ansats då ambitionen är att lyfta fram några 
lärares unika berättelser och erfarenheter snarare än att redovisa ett tvärsnitt av åsikter.  
 
Att intervjua är en konst – det blev jag verkligen varse under den här uppsatsens tillkomst. 
Det är ingen självklarhet att låta sig intervjuas om sina erfarenheter, sina tankar och känslor, 
vilket innebar att jag fick vid flera tillfällen fick lägga en stor del av intervjuerna på att ”lära 
känna” den som intervjuades och förstå dennes uppdrag. Det hade varit till fördel för studien 
om det hade funnits möjlighet för fler intervjutillfällen. Då hade jag inte längre varit en 
främling och förhoppningsvis hade respondenterna känt sig än mer bekväma. Jag hade också 
kunnat fokusera på just erfarenheterna och inte på uppläggen kring tjänsterna och på andra 
praktiska detaljer. Dock begränsar omfånget på den här uppsatsen metoden vilket gör att jag 
ändå anser att tillvägagångssättet är tillfredsställande. Den halvstrukturerade intervjuformen 
där jag tog hjälp av min i förhand konstruerade intervjuguide var en gynnsam form för att 
lyckas skapa en slags samtalsrelation (jfr van Manen 1990) och angav en god riktning för 
mina intervjuer.  
 
För framtida forskning finns det många uppslag, men jag nöjer mig med att nämna två 
alternativa vägar. I min undersökning finns inga förstelärare som arbetar med 
aktionsforskningsinspirerade metoder. En naturlig förlängning av min uppsats skulle därför 
vara att undersöka om förstelärare med uppdrag som rör sig mot aktionsforskning har 
liknande erfarenheter av sitt uppdrag som de in min studie.  
  
Jag skulle gärna träffa mina respondenter om några år, när det har gått en tid, för att återknyta 
till deras erfarenheter av förstelärarskapet och för att se vilken slags utveckling som reformen 
har bidragit med. Reformer behöver ju få landa ute i verksamheten. Det tar tid innan ett 
tydligt resultat av en förändrad organisation kan skönjas. Därför menar jag att det är av stort 
intresse att följa karriärtjänstreformens utveckling över tid. Vilka avtryck som reformen 
kommer att sätta på undervisningen, professionen och skolan i stort kommer vi kunna avläsa i 
sinom tid. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1. Intervjuguide 

  

NAMN:
DATUM:	 DÅTID

Stöd/motstånd

Ansvar/frihet

Uppdrag/uppgifter

Möjligheter/hinder

Andra	parter

Annat

NUTID

Stöd/motstånd

Ansvar/frihet

Uppdrag/uppgifter

Möjligheter/hinder

Andra	parter

Annat

FRAMTID

Stöd/motstånd

Ansvar/frihet

Uppdrag/uppgifter

Möjligheter/hinder

Andra	parter

Annat



 

 
 

	 	 	 	 	 	 	Berätta	hur	det	var	när…	
	 	 	 	 	Minns	du	när…	

	 	 	 	 	 	Vad	gjorde	du…	
	 	 	 	 	 	Vad	tänkte	du…	
	 	 	 	 	 	Vad	kände	du…	
	 	 	 	 	 	Kan	du	ge	något	exempel	på…	

	 	 	 	 	Kan	du	berätta	mer	om…	
	 	 	 	 	Hur	är	det	då?	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	Hur	länge	har	du	arbetat	som	lärare?	

	 	 	 	Hur	länge	har	du	arbetat	på	den	skola	du	arbetar	på	nu?	
	 	 	Vilka	ämnen	är	du	behörig	i/undervisar	du	i?	

	 	 	 	Hur	stor	är	skolan?	Antal	elever	och	antalet	lärare?	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	Vad	tänkte	du	om	förstelärarreformen	när	den	först	introducerades?	

	 	Kan	du	berätta	hur	det	var	när	du	bestämde	dig	för	att	ansöka	om	förstelärartjänst?	
	

	 	 	 	 	 	 	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 


