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Abstract 

In 2013 the stage changed for the Swedish teachers when the “first teacher” reform was 

launched by the Swedish government. After decades of egalitarianism, these traditions were 

broken when a new title, first teacher, was introduced as a possible career pathway for “highly 

skilled teachers”. The reform gives the local authorities freedom to determine how the first 

teachers should be appointed, and also to design the tasks that should be performed. The 

reform is the latest one in a number of reforms that have been introduced in the Swedish 

school system during the last decades; reforms that continuously have changed working 

conditions for the teachers.  

The aim of the study is to explore and problematise the impact of the reform by letting a 

group of first teachers in a small municipality give their view of their new position. How do 

the first teachers articulate their jurisdictional claims? How do they define a “highly skilled 

teacher”? The analysis is performed on spontaneous stories that emerged after sketching as a 

response to an open question: “Where are you in the school organization?”  

The theoretical frameworks used are discourse analysis according to the work of Ernesto 

Laclau and Chantal Mouffe (1985), but I also draw upon the work of Andrew Abbot (1988) to 

describe how boundaries are created and upheld at work places. The two frameworks are 

chosen to highlight different aspects of the first teachers’ boundary work. Abbott enables the 

description of the arenas where the negotiation takes place, and the toolbox of Laclau and 

Mouffe provides the means to dissect the elements of the discourse. 

The results show that the first teachers’ definition of a “highly skilled teacher” is more 

concerned with what the teacher does than with the teacher’s qualities. The discourse consists 

of four elements. The key element is the position which enables the first teacher to operate at 

multiple layers of the organization. Together with the personal qualities there is a foundation 

for the function – to lead school development. The visible work legitimatizes the first 

teachers’ claim to jurisdiction, which gives admission to the position. The first teachers’ 

boundary work is primarily directed ‘upwards’. They express a need for support from their 

principals and limits for the work they are asked to perform, but at the same time they claim 

access to school developing tasks. 

The study points at the tension that has been built into the Swedish school system after 

decades of politically motivated reforms, and it highlights the need for possibilities to career 

development for all teachers. 

Key words: boundary work theory, career pathways, discourse analysis, förstelärare  
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Förord 

Lärare är det svåraste och samtidigt det mest underbara yrke jag kan tänka mig. Jag inte bara 

ges möjlighet att följa unga människor i deras förvandling från barn till vuxna, jag blir en 

viktig del i hur deras liv kommer att utvecklas, genom att jag förser dem med verktyg som ger 

dem möjlighet att skapa en god framtid. Att förklara hur detta görs på bästa sätt går nog 

egentligen inte. Alltför många parametrar är inblandade. Varje gång jag står på tröskeln till ett 

klassrum måste jag ta ställning till en oöverblickbar mängd faktorer som kommer att påverka 

hur just denna lektion kommer att yttra sig.  

    Detta vet varje lärare – och även att de allra flesta lektioner faktiskt blir rätt så bra. 

    I en kommun jag arbetade i för ett antal år sedan fanns en skolpolitiker som på fullt allvar 

menade att skolan skulle kunna kvalitetssäkras på samma sätt som industrin. Varje pellets 

som lämnar ett pelletsverk ser exakt likadant ut som de andra, och det borde vara möjligt att 

bygga en skolorganisation som garanterar att alla elever går ut skolan med samma kunskaper. 

För oss som arbetar i skolan är det lätt att skratta åt tanken på att jämföra elever med 

järnmalmspellets, men det visar på hur stor okunskap det finns hos många som ska fatta 

avgörande beslut för undervisningens förutsättningar.  

    Läraryrket behöver belysas, inte minst av dem som är aktiva och känner till komplexiteten 

från insidan – av lärarna själva. Mitt mål med denna studie är att göra just detta. 

    Jag hade inte kommit någonstans i detta arbete utan min handledare, Peter. Du har inte bara 

hjälpt mig med att hitta arbetets ramar utan också gett mig självförtroende till att återberätta 

mina iakttagelser med min egen röst. Ett lika stort tack vill jag rikta till alla de förstelärare 

som velat ingå i studien, som delat med sig av sin vardag. Jag är full av respekt för ert arbete 

och det är med ödmjukhet jag gett mig in på uppgiften att tolka era berättelser. Jag tar på mig 

det fulla ansvaret om jag missuppfattat något eller om något framställs på ett felaktigt sätt. 

    Även ett tack till mina kollegor som dagligen står ut med mig – ni vet vad jag menar! Ett 

speciellt tack till Carina, min körbo – våra diskussioner i bilen har ofta gett mig nya uppslag 

som drivit arbetet vidare. 

    Slutligen ett tack till mina nära, Stefan, Natanael, Kristoffer och Anna, som accepterat att 

jag varit i en bubbla under de senaste åren. Tack för att ni har trott på mig och uppmuntrat 

mig. Nu ska vi göra alla de där sakerna som har fått stå på standby. 
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Inledning – Försteläraren förändrar förutsättningarna 

När karriärtjänster infördes 2013 blev det en omtumlande upplevelse för den svenska 

lärarkåren. Nu infördes en ny titel, nämligen förstelärare, vilket resulterade i häftiga debatter 

på såväl tidningars debattsidor som i lärares personalrum på de lokala skolorna. Denna nya 

roll kom nämligen att leda till att sedan länge vedertagen förståelse av yrket lärare kom att 

ifrågasättas och förskjutas. 

    Syftet med karriärtjänsterna anges i den promemoria som föregick reformen: “För att säkra 

en hög kvalitet på lärarna måste läraryrket göras mer attraktivt, så att eleverna får en 

förbättrad undervisning och därmed ökade förutsättningar att nå de nationella målen och goda 

resultat. Lärares kompetens och potential måste på ett bättre sätt än i dag tas till vara och 

uppmuntras” (U 2012/4904/S, s 4). Denna ambition utgjorde ett svar på en utveckling som 

skakat den svenska skolan och orsakat stor medial uppmärksamhet: fallande resultat i 

internationella mätningar, tilltagande brist på behöriga lärare samt minskande antal 

ansökningar till lärarutbildningar. I ovan nämnda promemoria förutsätts att det är “särskilt 

yrkesskickliga lärare” som ska få möjlighet till praktiknära karriärutveckling, och det är 

dessas kompetens och potential som ska tas tillvara. På detta sätt blir försteläraren den 

politiska lösningen på problem som uppstått som följd av den skolpolitiska utvecklingen 

under flera decennier.  

    I den slutliga förordningen om statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 

(SFS 2013:70) sägs väldigt lite om på vilka grunder förstelärare och lektorer ska utses och 

likaså vilka uppgifter de ska ha. Större delen av förordningen handlar om villkoren kring de 

statsbidrag som ska finansiera den löneökning som tjänsterna innebär; vid tidpunkten för 

denna studie gäller för förstelärare 5000 kronor samt för lektorer 10 000 kronor. Däremot 

återkommer uttrycket “särskilt yrkesskicklig lärare” inte bara en utan två gånger i 

förordningens första paragraf. I tredje paragrafen stipuleras att till förstelärare kan den utses 

som  

   1. är legitimerad lärare enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats 

med stöd av 2 kap. 16 b § andra stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen, 

   2. genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom 

ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet, 

   3. har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att 

utveckla undervisningen, och 

   4. även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som 

hör till undervisningen. 

 (SFS 2013:70, 3§) 

Vad som menas med “väl vitsordat arbete”, “särskilt god förmåga att förbättra elevernas 

resultat” och ”särskilt kvalificerad för undervisning” lämnas till huvudmannen att definiera, 
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likaså sägs här ingenting om vad som ska ingå i förstelärarens uppdrag. I förarbetet prövades 

möjliga skrivningar som närmare skulle definiera erforderliga kvalifikationer och tänkbara 

uppgifter, men i promemorian (U 2012/4904/S) landar Utbildningsdepartementets 

rekommendation i att dessa beslut ska ligga hos skolans huvudman.  Den kortfattade, nästan 

tomma, skrivningen i förordningen lämnar nu fältet öppet för andra krafter än den lagstiftande 

att fylla det förpliktigande epitetet, “särskilt yrkesskicklig lärare”, med innehåll och innebörd, 

samtidigt som det är svårt att tro att de politiska krafter som skapat försteläraren varit utan 

mål och syfte. Den vaghet som präglade de första utnämningarna av förstelärare fick även 

konsekvenser på arbetsplatserna med mer eller mindre uttalade konflikter, något som har 

beskrivits i ett flertal rapporter (till exempel Malmö Stad, 2017, Stadskontoret, 2016:1 samt 

Alvunger och Trulsson, 2016).  

    Vid närmare påseende uppdagas att berättelsen om förstelärararen inte är en enda 

berättelse, utan ett flertal perspektiv på förstelärarens roll och nödvändighet kan urskiljas. 

Många forskare framför betänkligheter om bristande vetenskaplig grund angående 

karriärtjänsternas påverkan på skolutveckling, medan andra pekar på att införandet av 

förstelärare har inneburit att lärarprofessionen har stärkts (Alvehus, Eklund & Kastberg, 

2019). Samtidigt som de tidigare nämnda konflikterna präglar vissa arbetsplatser kan andra 

vittna om en konstruktiv utveckling som utvecklat verksamheten. På några arbetsplatser 

upplever rektorerna att de har ett stöd av förstelärarna medan andra rektorer upplever att de 

inte riktigt vet vilken roll den nya funktionen ska ha.  De motstridiga bilderna ger en antydan 

om den komplexitet som ligger under ytan i den ofta förenklade skoldebatten. Det är därför 

angeläget att lyfta fram flera olika perspektiv, och även om föreliggande studie placerar 

förstelärarnas berättelser i fokus kontrasteras deras utsagor mot andra röster, såsom kollegor 

och skolledare, så även mot den befintliga forskningen. 

    Att studera förstelärarnas roll i skolan är angeläget av flera skäl, inte minst eftersom frågan 

om hur skolans undervisning ska organiseras är av intresse för hela samhället. I Sverige har vi 

bestämt att alla barn ska genomgå en grundskoleutbildning, och gymnasieskolan är enligt 

Skollagen “en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och 

en bas för rekrytering till högskolesektorn” (SFS 2010:800,15 kap. 3§). I Skollagens första 

kapitel sägs att skolväsendet ska “främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på” (4§). Det är med andra ord inte ett litet åtagande som åligger skolans 

huvudmän och dem som är anställda inom skolan. 
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    För att uppnå de höga mål som uppställts för skolan omnämns ofta lärares pedagogiska 

skicklighet som en av de viktigaste faktorerna. De senaste årens pedagogiska forskning pekar 

också mot detta, vilket exemplifieras i Hatties (2009) stora metastudie över faktorer som höjer 

elevprestationer. Hatties slutsats är att mätbart lärande äger rum när lärare organiserar sin 

undervisning utifrån elevernas perspektiv och hjälper dem att ta kontroll över sin egen 

inlärning. Till detta krävs välutbildade och engagerade lärare som har tillgång till kvalificerad 

fortbildning. När Håkansson och Sundberg (2012) sammanställer svensk och internationell 

forskning från de senaste två decennierna lyfter även de fram den kompetenta läraren, med 

förmåga att organisera och planera utifrån evidensbaserad forskning, som förutsättning för 

den goda undervisningen. Mot den bakgrunden blir det intressant att studera karriärlärare, 

som i styrdokumenten förväntas vara “särskilt yrkesskickliga”, och hur det skapas rum för 

dem i skolans organisation.  

    Samtidigt lyfter annan forskning, till exempel Fullan (2011), fram att satsningar på 

individuella lärare i motsats till satsningar på lagarbete är strategier som motarbetar en 

gynnsam skolutveckling, något som Hardy och Rönnerman (2018) menar att 

förstelärarreformen är ett exempel på. Andra, till exempel Erlandsson och Karlsson (2018), 

belyser införandet av förstelärare som ett led i den marknadsanpassning som präglat skolans 

utveckling under de senaste decennierna (Börjesson, 2016) och ifrågasätter de drivkrafter som 

ligger bakom reformen. 

    Var hamnar då de enskilda förstelärarna i detta? Gruppen har tagits fram bland dem som 

skolledare uppfattar som goda lärare med “starkt intresse för att utveckla undervisningen”, 

och det är rimligt att anta att det verkligen är ambitiösa lärare som redan under flera år visat 

prov på gott och kvalificerat arbete som har fått uppdragen. Det kan därmed också antas att 

detta inte är en grupp som passivt inväntar att någon annan ska lösa deras problem. Genom att 

någon föräras titeln förstelärare och därmed officiellt erkänns vara “särskilt yrkesskicklig”, 

bör rimligtvis något hända med individens, och även arbetsplatsens, identitet. Här uppstår 

frågor om hur de utnämnda lärarna bär detta uppdrag. Hur förhåller de sig till sina kollegor 

och till skolledningen? Hur motiverar de sin existens och var hämtar de stöd till detta? Hur 

arbetar de för att skapa rum för sig inom skolans organisation där de kan utföra sitt uppdrag?  

    Den svenska skolan är en politisk konstruktion där starka spänningar har byggts in genom 

de senaste decenniernas skolpolitik. Karriärtjänster, och då framför allt förstelärare, är tänkta 

att fungera som en ventil för att lätta på dessa spänningar genom att öka yrkets attraktion och 

ta vara på lärarkompetens. I detta sammanhang finner jag det intressant att studera 

förstelärarnas egna berättelser. Om de är det resultatet av flera decenniers reformer, kan det då 
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vara så att de konflikter som blir synliga kring förstelärarna kan säga något om vilka 

problemområden som egentligen har byggts in i den svenska skolan?  
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Syfte och frågeställningar    

Syftet med denna uppsats är att teckna det sammanhang som utgör förutsättningarna för 

förstelärarnas uppkomst och därefter undersöka och problematisera deras arbete med att skapa 

gränser kring sin roll och sin uppgift. Bärande i denna studie är begreppet jurisdiktion i 

enlighet med Abbotts (1988) förståelse för begreppet, vilket innebär en yrkesgrupps kontroll 

över en viss typ av arbete. Denna strävan efter jurisdiktion hänger samman med 

professionssträvanden i stort, men här kommer jag att studera hur gränsarbete utförs av en 

politiskt skapad grupp inom en redan existerande yrkeskår. Det perspektiv som anläggs är 

förstelärarnas, och det är berättelser från nitton förstelärare i en liten svensk kommun som 

kommer att utgöra det empiriska materialet. Fokus kommer att ligga på att studera hur dessa 

förstelärare har tagit sig an uppgiften att skapa utrymme för sin nya roll i den svenska skolan 

och därmed i vilken mån de arbetar för en egen jurisdiktion. För att ta reda på detta använder 

jag mig av ett ramverk som på svenska kallas gränsarbete, på engelska boundary works 

(Abbott, 1988). I detta inkluderar jag även några diskursanalytiska begrepp ur Laclau och 

Mouffes verktygslåda (Laclau & Mouffe, 1985) vilket hjälper mig beskriva hur språket 

används för att skapa gränser.    

   De frågor jag konkret ställer till mitt material är: 

 Hur yttrar sig förstelärarnas strävan efter jurisdiktion? 

 Hur motiverar förstelärarna sina anspråk på jurisdiktion? 

 Hur kan begreppet “särskilt yrkesskicklig lärare” förstås utifrån förstelärarnas 

berättelser? 

 

Studiens avgränsningar 

Gränser ligger i denna studies fokus, och därför är det viktigt att även förtydliga studiens egna 

gränser, vilka är ett antal.  

    Detta är studie av förstelärare och deras strävan att skapa och upprätthålla gränser kring sitt 

arbete. Studien äger huvudsakligen rum inom det pedagogiska fältet då det är den praktiknära 

förståelsen av förstelärare som står i fokus, men har många beröringspunkter med sociologi 

och även organisationsteori. Karriärtjänster regleras genom en statlig förordning (SFS 

2013:70), där två olika former av karriärtjänster beskrivs, nämligen förstelärare och lektorer. 

Jag fokuserar i detta arbete på begreppet förstelärare av två skäl: för det första är denna 

befattning helt ny, för det andra betydligt mer vanligt förekommande i de svenska skolorna. 

Höstterminen 2017 fanns ca 15 400 förstelärare i olika skolformer, mot 166 lektorer, de flesta 



12 
 

på gymnasiet (Skolverket, 2018). Studien är inte en utvärdering eller värdering av deras 

arbete på de lokala skolorna, vare sig vad gäller deras kvalifikationer för att bli utnämnd till 

förstelärare eller vad de åstadkommit i sin förstelärartjänst.  

    Mitt material utgörs av berättelser från nitton förstelärare, både män och kvinnor, i en liten 

kommun i södra Sverige. Berättelserna är deras egna och de speglar subjektivt de 

förhållanden som råder i just denna kommun, vilket innebär att resultatet inte kan användas 

för generalisering av förstelärares situation i Sverige. De generaliseringar som kan göras 

bygger på en analytisk grund, då de finner koppling med svensk och internationell forskning 

kring lärares professionella utveckling i en politiskt styrd organisation. Den spänning som 

uppstår mellan lärares behov av arbetsro och de ständiga reformer som präglat skolan under 

lång tid, reformer som inte alltid är evidensbaserade, är en verklighet som delas av pedagoger 

i många andra länder. 

    Även när det gäller förstelärarnas berättelser blir en avgränsning nödvändig. Jag har valt att 

endast studera de delar som kan kopplas till en strävan efter upprättandet av en jurisdiktion 

och därvid använder jag en diskursanalytisk ansats. Detta är naturligtvis inte det enda sättet att 

utföra en sådan studie, inte heller betyder det att andra aspekter av förstelärarreformen är 

mindre viktiga. Tvärtom vill jag påstå att mitt arbete tangerar flera andra perspektiv vilka 

skulle vara intressanta att belysa för att förstå förstelärarnas plats i den svenska skolan. I en 

avslutande del kommer jag att utveckla förslag på vidare forskning. 

 

Studiens disposition 

I arbetets första hälft redogör jag för studiens teoretiska bakgrund. Jag inleder med en 

historisk bakgrund som visar hur synen på den goda läraren har skiftat beroende på vilka 

politiska strömningar som varit tongivande vid olika tidpunkter. Jag tecknar också en översikt 

av den forskning som utförts kring effekterna av förstelärarreformen, något som redan på ett 

tidigt stadium pekar på att ett flertal perspektiv finns för handen. Därefter följer en 

redovisning av studiens teoretiska utgångspunkter samt hur jag valt att designa studiens 

forskningsprocess. Här presenteras även deltagarna i studien, studiens lokala förutsättningar 

samt etiska överväganden. 

    Den andra delen utgör studiens resultat. Jag redogör för min empiri och diskuterar vilka 

slutsatser som kan dras ur detta material. Denna del avslutas med en diskussion av resultatet 

och hur detta kan förstås i ett vidare sammanhang.  
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Lärarrollen som ett politiskt verktyg  

Försteläraren uppstår inte i ett vacuum utan som en produkt av decenniers politiska kamp om 

makten över skolan. För att kunna placera försteläraren i ett begripligt sammanhang blir det 

nödvändigt att kartlägga olika krafter som vill äga rätten till att definiera vad en särskilt 

yrkesskicklig lärare innebär. För att göra detta ägnas detta kapitel till att skissa förändringar 

inom läraryrkets förutsättningar under senare halvan av 1900-talet fram till idag, med fokus 

på utvecklingen från 1990 och framåt. Förarbetet till förordningen om karriärtjänster belyses 

med tyngdpunkt på diskussioner som påverkat utformningen av densamma. Kapitlet avslutas 

med en översikt av den befintliga forskningen kring effekterna av införandet av försteläraren. 

  

Historisk översikt 

Från parallellskola till enhetsskola 

Fram till och med 1950-talet hade Sverige ett parallellskolesystem som i sig var en spegelbild 

av, och konstruerat för att reproducera det rådande samhällssystemet (Wahlström, 2015; Lilja, 

2014). Den sjuåriga folkskolan, med eventuell påbyggnad av yrkesskola, kvalificerade för 

manuella yrken och var de lägre samhällsklassernas alternativ, medan realskolan öppnade dels 

vägen till lägre tjänstemannayrken men förberedde också de högre klassernas barn för högre 

utbildning på gymnasiet, vilket sedan kunde leda till ämbetsmannayrken och chefsställningar. 

Den högre, frivilliga skolformen som innefattade realskola och gymnasium benämndes 

läroverk. Redan från tio- till tolvårsåldern delades eleverna upp i dessa parallella skolsystem, 

men här bör dessutom tilläggas att för kvinnor av alla samhällsklasser var högre utbildning 

sällan ett alternativ under större delen av 1900-talet, utan de förväntades ägna sig åt 

uppfostran av barn och skötsel av hemmet. 

    Folkskollärarna fick sin utbildning under tre terminer vid ett folkskoleseminarium och 

rekryterades ofta från de lägre samhällsklasserna, medan de som undervisade på läroverk var 

ämneslärare, hade akademisk utbildning i sina ämnen och kom oftast från de klasser som 

ansåg representera en högre bildning. 

    Bilden som tecknas ovan tedde sig provocerande för de politiska krafter som ville minska 

de sociala klyftorna i samhället och den så kallade differentieringsfrågan fick stort utrymme i 

den pedagogiska debatten i mitten av förra århundradet (Wahlström, 2015). 1946 års 

Skolkommission föreslog att en nioårig enhetsskola skulle ersätta det parallella systemet, men 

på grund av de stora politiska motsättningarna dröjde det till 1962 innan den gemensamma 

skolan kunde genomföras. Motsättningarna handlade om huruvida det var möjligt att alla 
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elever i samma årskull skulle ha möjlighet att tillgodogöra sig samma utbildning eller om den 

allmänna kunskapsstandarden skulle sänkas. På ena sidan i debatten argumenterade 

folkskollärarna och den politiska vänstern för enhetsskolan, medan de akademiskt skolade 

läroverkslärarna och den politiska högern varnade för konsekvenserna (Lilja, 2014). 

Processen fullbordades 1968–69 i och med en ny läroplan, Lgr 69, och därefter följde två 

decennier där alla grundskolelever åtminstone i teorin erbjöds samma utbildning. Statens 

makt över skolans verksamhet var stor och innebar kontroll över läromedel och 

undervisningsinnehåll. 

 

Enhet, men ändå olikhet 

Arvet från parallellskolan levde dock kvar i lärarutbildningen även sedan lärarhögskolorna 

blivit en del av universiteten 1977, då låg- och mellanstadielärare hade kortare utbildning än 

högstadie- och gymnasielärare, vilka dessutom kunde titulera sig ”adjunkter”. Arbetsvillkoren 

skilde sig också i fråga om lön och undervisningsskyldighet; dessa arbetsvillkor var statligt 

reglerade med bland annat ett tariffsystem som reglerade löneutvecklingen inom de olika 

lärargrupperna. Klyftan mellan lärargrupperna har delvis konserverats ända in i vår tid genom 

att det fortfarande finns två lärarfack. Lärarförbundet organiserar traditionellt låg- och 

mellanstadielärare samt praktiskt-estetiska lärare, medan högstadiets och gymnasiets 

ämneslärare oftast är medlemmar i Lärarnas Riksförbund. De två förbunden har genom 

historien ofta intagit motsatta ståndpunkter när det gäller den här beskrivna utvecklingen 

(Lilja, 2014). Lärarförbundet har strävat efter att utplåna skillnader mellan yrkesgrupper, 

medan Lärarnas Riksförbund istället har intagit ställningstaganden som försvarat 

ämneslärarnas status.  

    Alla utjämningssträvanden till trots hade inte alla elever samma förutsättningar i 

verkligheten. Redan på 1970-talet började utvecklingen ifrågasättas, framför allt i SIA-

utredningen (Prop. 1975/76:39). Skolan uppfattades som ineffektiv och med bristande 

flexibilitet, samtidigt som den då rådande socialdemokratiska politiken ansågs ha misslyckats 

med att komma till rätta med ojämlikhet och social reproduktion (Börjesson, 2016), kritik 

som utvecklades under 1980-talet från både politiska högern och vänstern, och som inledde 

den långa rad av reformer som präglat skolan från 1990 och framåt. 

    Ett försök till att minska ojämlikheten var att bygga bort skillnaderna i lärarutbildningen, 

och ett första steg mot gemensam lärarutbildning blev den sammanhållna 

grundskollärarutbildningen som infördes 1988. I stället för lågstadie-, mellanstadie- och 

högstadielärarutbildning erbjöds två inriktningar: tidigarelärare mot årskurserna 1–7 och 
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senarelärare mot årskurserna 4–9 om vardera sju respektive åtta terminer (prop. 

1984/85:122). Genom att senarelärarna inte längre blev behöriga för gymnasietjänster, vilket 

den tidigare ämneslärarutbildningen inneburit, skulle skillnaderna mellan grundskolans olika 

lärargrupper minska. Förutom jämlikhetssträvanden syftade överlappningen i behörigheten 

även till att öka samarbetet mellan skolans olika kompetenser. 

     

Reformer avlöser varandra 

Kommunaliseringen av lärartjänsterna 1989–1990 blev startskottet för en lång rad av 

förändringar som skulle förändra den svenska skolan i grunden, samtidigt som denna 

kommunalisering var en förutsättning för att reformerna skulle kunna genomföras (Stenlås, 

2009). Lärarfacken var i grunden motståndare till kommunaliseringen, men återigen gjorde 

sig den historiska klyftan mellan lärargrupperna sig påmind då Svenska Facklärarförbundet 

(ett historiskt fackförbund som existerade mellan1948 och 1990) och Sveriges Lärarförbund 

förmåddes att byta sida i de hårda förhandlingarna genom löften om löneutjämning samt 

utjämning av undervisningsskyldighet. 

    Några av de mest genomgripande reformerna var införandet av mål- och resultatstyrning i 

skolan i början av 1990-talet, förändringar av arbetets innehåll och former främst under 1990-

talet samt införandet av fristående skolor och konkurrens mellan skolor. Läroplanerna från 

1994 (Lpo 94 och Lpf 94) syftade till att ge professionen större inflytande över 

undervisningens innehåll, men inföll samtidigt som stora ekonomiska nedskärningar inom den 

offentliga sektorn med följd att den nödvändiga fortbildningen eftersattes. Istället infördes 

olika verktyg för kontroll, såsom krav på individuella utvecklingsplaner, fler nationella prov 

och tidigare betyg. Utöver detta införde huvudmännen ofta ytterligare krav på skriftlig 

dokumentation av planering och bedömning för att uppfylla skollagens krav på information 

om kunskapsutveckling till elever och vårdnadshavare. En marknad uppstod för olika digitala 

lärplattformar som skulle underlätta dokumentationskraven. Bakom denna utveckling låg en 

ideologisk omsvängning mot ett marknadsliberalt sätt att tänka, där de bärande elementen är 

decentralisering, marknadsanpassning och yttre kontrollsystem (Börjesson, 2016). 

    Reformer förekom även inom lärarutbildningen. 1997 tillsattes Lärarutbildningskommittén 

(LUK 97) med uppgiften att genomföra en ny total översyn av lärarutbildningen, vilket 

resulterade i en helt gemensam lärarutbildning på 7–11 terminer infördes 2001(SOU 1999:63, 

s. 123). Denna erbjöd en gemensam ingång, betonade de blivande lärarnas sociala ledarskap 

på bekostnad av ämneskunskap (Stenlås, 2009). Härmed skulle det sista steget vara taget för 

att slutligen utplåna hierarkierna mellan olika lärargrupper. 
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    Den lärarutbildning som infördes 2001 blev emellertid nästan omedelbart utsatt för kritik. 

Redan 2005 uppmärksammade Högskoleverket en rad brister i två på varandra följande 

utvärderingar (Högskolverket, 2005; Högskoleverket 2006). Bland annat konstaterades att 

nyblivna lärare som skulle undervisa i årskurs ett saknade tillräckliga kunskaper i läs- och 

skrivutveckling. Kritik riktades även från Riksrevisionen (Riksrevisionen, 2005) och en ny 

utredning, En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109), resulterade i en ny lärarutbildning 

2011, som återigen utbildade lärare inriktade mot tre olika stadier i grundskolan. 

    

Legitimation och karriärtjänster – på väg mot en professionalisering? 

Under 2000-talets första årtionde blev det alltmer tydligt att den svenska skolan stod inför 

stora utmaningar, något som belystes bland annat i en rapport till Expertgruppen för studier i 

offentlig ekonomi (Stenlås, 2009). I denna rapport nagelfars reformerna efter 1990 i ljuset av 

försämrade skolresultat och färre ansökningar till lärarutbildningen. Författaren (a.a.) 

konstaterar ”att 1990-talets reformer var omfattande, oprövade och skapade stor oordning i en 

sektor som egentligen inte fungerade särskilt illa.” (s. 12) Olika politiska lösningar började 

sökas för att öka läraryrkets status och attraktion; inte minst aktualiserades debatten om 

läraryrkets avprofessionalisering och hur denna skulle kunna motverkas. Regeringsskiftet 

2006 innebar en svängning i konservativ riktning, med Folkpartiets krav på ordning och reda 

samt förespråkande av en mer auktoritär syn på lärarrollen (Lilja, 2014). En lärarlegitimation 

infördes 2012 (SFS 2010:800), något som bland annat Lärarnas Riksförbund förordat sedan 

1990-talet, men som blev aktualiserat efter sekelskiftet genom den uppblossande mediala 

debatten.  Legitimationen innebär att endast legitimerade lärare kan komma ifråga för 

tillsvidaretjänster och den är förutsättning för behörighet att sätta betyg. I och med införandet 

av legitimationskrav togs ett viktigt steg i riktning mot en professionalisering av läraryrket. 

Lilja (2014) inleder sin avhandling om lärarfackens retoriska bruk av professionsbegreppet: 

In Sweden, increasing the social status of teaching and making it an attractive career choice for the 

most talented Swedish students has become a highly prioritized education policy objective. This is 

often discussed in terms of a need for the professionalization of teachers. If successful, such processes 

are believed to result in increased professionalism among Swedish teachers, that is, an increase in 

quality of work performed in Swedish classrooms. 

 (Lilja, 2014, s. 14) 

 

En besvärligare fråga var lärarlönerna. Det framstod som nödvändigt att en löneökning var 

ofrånkomlig för att locka till sig fler kvalificerade studenter till lärarutbildningen, samtidigt 

som ett generellt lönepåslag skulle innebära stora påfrestningar för huvudmännens ekonomi. I 

detta sammanhang framställdes karriärtjänster som en möjlig lösning. På det sättet kunde en 

lönespridning uppnås och förhoppningen var att denna skulle komma de mest kvalificerade 
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lärarna till del. I budgetpropositionen för 2012 sägs utan omsvep: ”Regeringen föreslår att en 

karriärutvecklingsreform genomförs inom läraryrket med utvecklingssteg för yrkesskickliga 

lärare inom hela grund- och gymnasieskolan. Syftet är att premiera de bästa lärarna” (prop. 

2011/12:1, utg.omr. 16, s. 44). 

    Redan under förarbetet till karriärtjänstreformen lyftes farhågor från såväl lärare som 

skolledare om att en illa genomförd reform skulle kunna orsaka splittringar i lärarkollegiet, 

vilket framkommer i den promemoria från Utbildningsdepartementet (U2012/4904/S) som 

föregick förordningen. Denna promemoria är viktig för att förstå det sammanhang i vilket 

karriärtjänsterna uppstått; inte minst klargörs reformens syfte, nämligen att möta bristen på 

legitimerade lärare samt höja kvaliteten på skolresultaten. Genom att erbjuda förbättrade 

karriärmöjligheter hoppas man att fler och mer kvalificerade studenter ska lockas till 

lärarutbildningarna, men också att redan skickliga lärare ska förmås att stanna kvar i yrket. 

Tidigare har de möjliga karriärvägarna inneburit en rörelse bort från klassrummen i form av 

rektors- eller andra skolledaruppdrag; förstelärarna ska istället befinna sig där de bäst behövs: 

i klassrummen hos eleverna. 

    En viktig del av promemorian är att försöka fastställa vilka kriterier som karriärlärare ska 

uppfylla för att komma ifråga för tjänster och vem som ska fatta beslut om vilka som ska få 

dessa; med andra ord aktualiseras frågan om hur den särskilt yrkesskicklige läraren ska 

identifieras. Stort intresse lades vid hur liknande reformer genomförts i andra länder, framför 

allt i England och Nya Zeeland. Det internationella perspektivet spelade en viktig roll för 

skapandet av försteläraren, och det är något jag kommer att återkomma till i 

litteraturöversikten nedan. 

 

Historiska karriärtjänster 

Denna historiska översikt har syftat till att visa hur lärarkåren har gått från en påtaglig hierarki 

till en nästan total utjämning mellan de olika yrkesbeteckningarna före införandet av 

karriärlärarreformen 2013. Samtidigt har det alltid funnits olika sätt att göra karriär inom 

läraryrket (SOU 2008:52). Huvudlärare och tillsynslärare har haft uppgifter som att bistå 

rektor, hålla kontakt med forskning samt handleda kollegor. Med kommunaliseringen 1990 

försvann de statliga bestämmelserna kring dessa tjänster, men huvudmännen har även därefter 

gett lärare arbetsledande uppgifter som inneburit processledning, ämnesansvar eller 

pilotutbildning inom olika fortbildningssatsningar. I vissa fall har dessa uppgifter även kunnat 

innebära lönepåslag och nedsättning av undervisningsskyldighet. Det som skiljer de senare 

decenniernas lärarroller från huvud- och tillsynslärare är att ingen särskild titel har utmärkt 
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dessa roller. Undantaget är positionen som lektor, men antalet lektorer har från 1970-talet 

stadigt minskat, och i framför allt små kommuner har lektorer förekommit i mycket begränsad 

utsträckning.  

 

Litteraturöversikt – En splittrad bild 

Eftersom förstelärare är ett relativt nytt begrepp är den mängd forskning som står till buds 

relativt begränsad. Under den tid jag förberett och arbetat med min studie har emellertid flera 

intressanta bidrag för förståelsen av förstelärarna som fenomen tillkommit. Rapporterna från 

de första åren vittnar om turbulensen vid införandet av karriärtjänster, sedan har perspektiven 

breddats och fler berättelser om positiv utveckling läggs fram vid sidan av fortsatt 

ifrågasättande av den vetenskapliga grunden för framtagandet av karriärtjänster. En komplex 

bild framväxer som finner sin parallell i internationell kontext. Jag vill i detta avsnitt ge en 

överblick över det jag funnit genom sökningar på databaser, i huvudsak Libsearch, ERIC via 

EBSCO samt Education Research Complete. Skolverkets centrala roll i utvecklandet av 

förstelärarens roll gör att jag även använt deras hemsida (skolverket.se) som en utgångspunkt 

för att återfinna relevant forskning. 

     

Förstelärartjänster som konfliktskapare 

Det mest slående är den oro som utnämningar av förstelärare initialt skapat på många lokala 

skolor. Alvunger och Trulsson (2016) utgår från en tvåårig följeforskning om karriärtjänster i 

fyra kommuner i Småland och Skåne där framför allt attityder hos det övriga lärarkollegiet 

har undersökts och skepsisen är uppenbar. Svarsfrekvensen på enkäterna är låg, vilket redan 

det skulle kunna tolkas som ett motstånd mot reformen resonerar forskarna. En majoritet av 

lärarna i samtliga kommuner svarar dessutom antingen att införandet av förstelärare inte har 

tillfört någon påvisbar effekt på de efterfrågade områdena, eller endast i låg grad haft sådan 

effekt. Många har svarat ”vet ej” och författarna gör en försiktig tolkning av skälet till detta: 

att det i vissa fall kan röra sig om en mild protest mot själva reformen. 

    Öhman Sandberg, Ehneström, Ellström och Svensson (2016) redovisar ett ettårigt 

forskningsprojekt med syfte att identifiera hinder och möjligheter för karriärlärarreformen. 

Det är en kluven bild som presenteras. De lärare som har fått förstelärartjänster är positiva och 

kan berätta om hur de aktivt bidrar till skolutveckling, samtidigt är det svårt för 

forskargruppen att påvisa processer som direkt kan hänföras till reformen. Bland annat skriver 

författarna: ”En stark likhetsnorm bland lärare har gjort att karriärstegsreformen skapar 
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spänningar på skolorna, vilket troligtvis har varit hindrande för att uppnå effekter av reformen 

i form av skolutveckling” (Öhman Sandberg et al., 2016, sid. 2). 

    Detta motstånd kan ta sig i uttryck på flera olika sätt, inte minst i form av härskartekniker, 

vilket undersöks av Hjalmarsson och Löfdahl Hultman (2016). De låter förstelärare beskriva 

sin nya status och hur de upplever att kollegor reagerar, och därvid framkommer att ironi ofta 

används som ett retoriskt element för att hantera den nya situationen. Ironi kan både användas 

av förstelärare för att försvara sin position och av dem som upplever sig förbigångna. En 

vanlig fras verkar vara ”Här arbetar bara andrelärare!” då den återkommer både hos 

Hjalmarsson och Löfdahl Hultman (2016) och Alvunger och Trulsson (2016). Uttrycket 

”andrelärare” förekommer även hos Bergh och Englund (2016), medan hos Erlandsson och 

Karlsson (2018) talas det såväl om “andrelärare” som “sistelärare”. Det är tydligt att enbart 

titeln med sitt inbyggda ordningstal verkar provocerande. 

    Hardy och Rönnerman (2018) sätter konflikterna kring förstelärare i ett bredare 

sammanhang av statligt finansierade reformer som förutom förstelärarreformen ägde rum 

under samma tidsperiod: lärarlönelyftet, som gav utvalda lärare ett lönepåslag, samt läslyftet, 

en fortbildningssatsning där utvalda lärare utsågs till handledare. Empirin i deras forskning 

utgörs av intervjuer med skolanställda i en medelstor kommun: förvaltningschefen, en facklig 

företrädare, tre förstelärare, deras rektor och två av deras kollegor.  Här framkommer 

strukturella problem såsom spänningar mellan förstelärare och ledning om vad reformen 

egentligen ska användas till. En annan angelägen fråga är huruvida löneökningen fungerar 

som incitament till ett mer kvalitativt arbete, och slutsatsen blir att de berörda lärarna inte 

arbetade mer än tidigare, men gärna tog emot lönen för det arbete de redan utförde. De 

intervjuade förstelärarna menar att det är betydligt fler som förtjänar löneökning. Istället har 

de ojämlika lönerna bidragit till en stor rörlighet bland lärarna som byter skola för att få upp 

sin lön. Även den uppkomna statusskillnaden diskuteras, vilket exemplifieras av spänningar i 

ett arbetslag som tidigare arbetat tillsammans, men där nu två lärare upphöjts till förstelärare 

men inte den tredje. 

    Erlandsson och Karlsson (2018) undersöker hur förstelärarreformen påverkar 

arbetsförhållandena i en konservativ gymnasieskola som hittills varit präglad av gamla 

traditioner och där resultaten alltid varit goda. Under de senaste fem åren har emellertid nya 

strukturer formats med minskande inflytande från lärarna och ökade krav på effektivitet och 

redovisningskrav. Förstelärarreformen användes av ledningen till att samtidigt göra 

förändringar i arbetslagen, vilket lärarkåren ansåg vara det sista steget till att ersätta den 

gamla organisationen med en ny. De intervjuade lärarna lyfter fram denna stegvisa förändring 
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av värderingar som det mest alarmerande; de upplever att hierarkier byggs upp och samarbete 

motarbetas. 

    Ett annat perspektiv framkommer hos Alvehus et al. (2019). I sin treåriga studie kopplar de 

konflikter kring förstelärarroller till vilka uppgifter som knutits till desamma. Där det finns 

tydligt definierade uppgifter för försteläraren, och där förstelärarens arbete inte inkräktar på 

kollegornas autonomi, har den nya rollen vunnit större legitimitet hos kollegorna, medan 

otydlig process kring utnämningen samt otydliga uppgifter för försteläraren istället skapat 

konflikter på arbetsplatsen. 

    Motstånd mot karriärlärartjänster är inte unikt för Sverige utan liknande förhållanden kunde 

identifieras i England och Wales vid införandet av AST (Advanced Skills Teacher) 1998, 

vilket framkommer i såväl Blake, Hanley, Jennings och Lloyd (2000) och Sutton, Wortley, 

Harrison och Wise (2000). Särskilt tydligt blir det i Blake et al. (2000) som bygger på en 

undersökning gjord i samband med reformens genomförande. Den empiri som utgör grunden 

till denna artikel är i huvudsak kvantitativ och utgår från en omfattande attitydundersökning 

gentemot karriärtjänster bland lärare och rektorer. Likheterna med svenska förhållanden är 

påfallande. Genomgående framkommer en skepsis mot reformen där man pekar på att själva 

reformen är illa genomtänkt och genomförd och man fruktar för en splittring i lärarkåren.  

    I Nya Zeeland infördes SCT (Specialist Classroom Teacher) 2006, och en omfattande 

studie utförd av Ministry of Education, New Zealand (2007) tyder på att införandet av 

karriärtjänster i detta land visserligen mottogs med en i huvudsak entusiastisk inställning, men 

att problemområden framträder, vilka visar stora likheter med svenska förhållanden. 

Implementeringen behöver ses över och de som utsetts till SCT behöver stöd i att agera i sin 

nya roll gentemot den traditionella hierarkin. Även om flera exempel återfinns där 

karriärlärare har bidragit till att utveckla det kollegiala lärandet konstateras att “[g]iven the 

widely accepted difficulty in changing secondary school culture it is unlikely the SCT role 

alone will ever be sufficient to change teacher practice across a school” (a.a. s 9). 

    Orsakerna till denna globalt förekommande negativa attityd är naturligtvis flera, och här 

finns utrymme för vidare forskning. Öhman Sandberg at al. (2016) pekar på, förutom den 

ovan nämnda likhetsnormen, brister i implementering och organisering av karriärtjänster samt 

att det har funnits låg grad av delaktighet och transparens i formande och tillsättning av 

tjänsterna. De använder två idealtypiska logiker för att förtydliga; en individinriktad och en 

organisationsinriktad, där den individinriktade logiken utgår från individuella lärares behov 

att utvecklas i sitt yrke och att göra karriär. Den organisationsinriktade logiken utgår däremot 

från verksamhetens behov. Ett exempel som ges på hur spänningen mellan dessa logiker kan 
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skapa konflikter på en arbetsplats är frågan huruvida en förstelärartjänst ska vara permanent 

eller ett tillfälligt uppdrag. En permanent tjänst är naturligtvis till fördel för den enskilde 

läraren som får trygghet och arbetsro, medan övriga lärare som vill göra karriär blir tvingade 

att söka sig till andra skolor då positionen är upptagen. Detta leder till negativa konsekvenser 

för skolan som helhet. 

    Hjalmarsson och Löfdahl Hultman (2016) menar att det även i viss mån kan vara relevant 

att studera det motstånd som förstelärare möter utifrån ett genusperspektiv, då kvinnor i 

grundskolan är överrepresenterade bland förstelärare, nämligen 83% mot 77% av totala 

antalet lärare vid tidpunkten för deras studie. Författarna menar att de villkor som råder kring 

kvinnors karriärer måste tas i beaktan när förstelärares villkor diskuteras. De lyfter bland 

annat fram den motvilja som många uttrycker mot att söka tjänsterna då de är oroliga för att 

det skulle kunna påverka stämningen på arbetsplatsen negativt. Eftersom inte alla förstelärare 

är kvinnor menar författarna att förstelärares position och strategier inte enbart kan förstås 

utifrån kön, men att kön är en viktig faktor att ta i beaktande. Osäkerhetsfaktorerna spelar 

också stor roll: konkurrens om få tjänster i ett yrke där karriärmöjligheter är begränsade, 

otydlighet i uppdraget samt ovisshet om uppdragets längd. 

    Hardy och Rönnerman (2018) bygger sin kritiska syn på förstelärarreformen på den 

kanadensiske forskaren Fullans (2011, 2015) resonemang om de ’rätta’ och ’felaktiga’ 

krafterna bakom skolutveckling. Enligt Fullan kan skolutveckling skadas om faktorer som 

redovisningsskyldighet, satsning på individuella lärares egenskaper samt fragmenterade 

strategier får vara de som leder utvecklingen, faktorer som i hög grad präglar 

förstelärarreformen. 

    Erlandsson och Karlsson (2018) sätter in försteläraren i ett sammanhang av ett 

marknadsliberalt sätt att tänka, New Public Management, i kontrast mot det progressiva 

tänkesätt som dominerade skolan fram till 1980-talet. I en marknadsstyrd skola blir det 

naturligt med målstyrning, konkurrens och redovisningsskyldighet, vilket står i kontrast mot 

den progressiva skolans fokus på tillit. Författarna menar att “[t]he first teacher reform is the 

last step in this ‘businessification’ that has dominated the development in education in 

Sweden in the last decade, as well as the particular school that we address in this study.“ (sid 

32) Alvehus, et al. (2019) menar tvärtom att förstelärarreformen har stärkt lärarnas autonomi, 

och att uppdelningen av yrkeskåren med en ny nivå av ’experter’ – stratifiering – leder till 

ökad professionalisering genom ” en stärkt förmåga att äga de lokala policyfrågorna som rör 

den enskilda skolan …, men också ett stärkt inflytande över skolövergripande frågor inom 

respektive kommun…” (sid. 209).  
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Förstelärartjänster som identitetsskapare 

Hur uppfattar förstelärarna själva sin nya ställning? Ett huvudsyfte med införandet av 

karriärtjänster var att höja statusen på läraryrket och göra läraryrket till ett attraktivt alternativ 

för de bästa studenterna. Med tanke på den skepsis som framkommer hos många kollegor är 

det en påfallande positiv självbild som kommer fram i den här redovisade forskningen. I de 

utvärderingar som gjorts av t.ex. Malmö Stad (2017) framträder nöjda förstelärare mot en 

bakgrund av missnöjda kollegor. Enligt Öhman Sandberg et al. (2016) uppfattar förstelärarna 

tillsättningen som ett erkännande av visad undervisningsskicklighet, medan Alvunger (2015) 

lyfter fram det speciella pedagogiska ledarskap som förstelärare kan utöva genom att vara mer 

praktiknära än en rektor. I en organisation förekommer kommunikation och lärande i olika 

inkapslade subsystem i olika lager av organisationen (a.a.). Dessa utgörs av till exempel 

arbetslag, ämneslag eller ledningsgrupper. Såsom förstelärarrollen utformats på många skolor 

ges försteläraren möjlighet att ingå i gemenskaper på flera olika nivåer i en organisation och 

därmed tillträde till flera olika nivåer i organisationen. På så sätt skapas möjlighet för en helt 

ny typ av ledarskap i skolan.  

Förstelärare consider themselves to represent educational leadership through being process leaders 

who create a culture built on mutual trust, turning the focus of school improvement from a ‘top-down’ 

perspective to change ‘from below’. They become brokers and a link between school management 

and their colleagues, even if there are difficulties with envy and suspicion due to their salary.  

(Alvunger, 2015, sid 63.) 

 

Hos Hjalmarsson och Hultman (2016) vittnar förstelärarna om stolthet över uppdraget och har 

visioner om vad de ska bidra med. Vissa, men inte alla, av förstelärarna i deras undersökning 

menar att titeln förstelärare har genererat en annan position. Även om positiva reaktioner från 

medarbetare betonas beskriver många att negativa attityder från kollegor kan vara 

problematiska och betonar att tydligt stöd från rektorn är väsentligt. En vanlig anledning till 

spänningar kollegor emellan tenderar att vara en upplevd hierarkisering kopplad till själva 

titeln förstelärare, men även den uppkomna löneskillnaden. 

    Här blir det intressant att ta del av forskning från länder som har haft karriärtjänster en 

längre tid och således kan se utvecklingen på längre sikt. Fuller at al. (2013) inleder 

emellertid sin artikel med att konstatera att inte mycket forskning är gjord trots att titeln AST 

då funnits i femton år. De redovisar resultatet från den första större undersökningen, en 

kombination av enkäter och djupintervjuer, s.k. mixed-methods, där målet är att kartlägga hur 

lärare påverkas av att utnämnas till AST. Svaren tyder på att kärriärtjänster som erkänner och 

belönar lärarskicklighet har en positiv inverkan på lärare. Intentionen att behålla skickliga 
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lärare i klassrummet verkar fungera. 97% säger att de uppskattar sin roll nästan hela tiden. 

64% uppger att de känner sig mer respekterade av sina kollegor. En del upplevde att det fanns 

oklarheter kring deras roll, att de kunde uppleva likgiltighet eller till och med motstånd från 

kollegor. Som tidigare Hjalmarsson och Hultman (2016) lyfter Fuller et al. (2016) fram den 

problematik som yrkestiteln kan föra med sig. ”Advanced skills teacher” antyder mer än vad 

de enskilda lärarna känner att de kan leverera. De är inte experter och har inte alla svar. 

78% säger att de känner att de utgör en skillnad och att de hjälper till att öka måluppfyllelse. 

97% anger att de sökt tjänsten för att få nya utmaningar. Andra viktiga faktorer var möjlighet 

att stanna i klassrummet och ändå göra karriär, samt att få dela med sig av sina kunskaper. 

Ett av de mest framträdande problemen var ökad arbetsbörda medan ett samband kunde 

påvisas mellan graden av arbetsglädje och hur mycket stöd karriärläraren upplevde från sina 

överordnande och sin organisation. Forskarna drar slutsatsen att AST-reformen i stort gör det 

den var avsedd att göra även om 83% av de svarande säger att de inte tror att införandet av 

AST har ökat yrkets status utanför professionen. 

     Lovett och Cameron (2011) har i sin undersökning intervjuat unga karriärlärare i USA och 

Nya Zeeland; tonvikten ligger på ett case study där en ung SCT, Ruby, djupintervjuas. Lovett 

och Cameron (2016) drar slutsatserna att karriärtjänster har stor inverkan på arbetsglädje och 

på viljan att utvecklas i yrket. De unga lärarna känner sig kompetenta och trygga i sina roller 

och de är villiga att dela med sig av sina kunskaper. Framför allt lyfter lärarna i studien fram 

att karriärtjänster minskar den isolering som lärare kan uppleva, erbjuder variation i arbetet 

samt innebär inflytande i sin organisation. Lovett och Cameron (2011) argumenterar för att 

det är viktigt att släppa in unga lärare i karriärtjänster då de menar att det finns evidens för att 

just unga lärare har stor positiv inverkan på hur lärarprofessionen utvecklas. 

    En intressant frågeställning som lyfts fram både hos Lovett och Cameron (2011) och hos 

Hjalmarsson och Löfdahl Hultman (2016) är hur lärarens identitet kommer att påverkas efter 

uppdraget, när läraren inte längre anses vara ”särskilt skicklig”. I Sverige var det från början 

endast en mindre del av huvudmännen som erbjöd permanent förstelärartjänster, medan 

majoriteten, ca 70 % enligt Skolverkets statistik, endast hade tidsbegränsade uppdrag. Dessa 

förhållanden har emellertid förändrats och 2017 hade 54% av förstelärarna blivit 

tillsvidareanställda. 

    Slutligen, i detta sammanhang av identitetsskapande, bör uttrycket “andrelärare” förstås. 

Hos Erlandsson och Karlsson (2018) beskriver informanter hur skapandet av en ny grupp - 

förstelärare - samtidigt skapar en annan grupp av kvarlämnade lärare. De hanterar detta 

genom att ironiskt benämna sig själva “andre-” och “sistelärare”. I dessa berättelser kan man 



24 
 

ana ett stigma som ligger i att inte tillhöra den privilegierade gruppen, och det leder vidare till 

den fråga där lärares identitet ställs på sin spets, nämligen vad som menas med en särskilt 

yrkesskicklig lärare. 

 

Vad är en särskilt yrkesskicklig lärare? 

Frågan om vad som kännetecknar en särskilt yrkesskicklig lärare blir essentiell i föreliggande 

arbete då detta ämne visar sig utgöra den mest brännande konfliktytan. Till en början kan det 

synas självklart vad som ska känneteckna en god lärare, men redan i spörsmålet huruvida 

formaliserade listor på egenskaper överhuvudtaget ska finnas avslöjar sig en djup konflikt.     

    I den promemoria (U2012/4904/S) som föregick propositionen om karriärtjänster är 

frågeställningen central och olika grupper fick där komma till tals. Åsikter från Skolverket, 

Skolinspektionen, Svenskt näringsliv, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges 

Skolledarförbund, Friskolornas riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting 

efterfrågades särskilt, men även från intressenter på lokal nivå såsom elever, lärare, skolledare 

och kommunpolitiker.  En viktig del av promemorian är en genomlysning av vilka kvaliteter 

som lyfts fram av dessa remissgrupper tillsammans med relevanta studier och forskning inom 

utbildningsområdet.    

    Åtta egenskaper listas utifrån de krav som utredarna funnit definiera karriärlärare i ett 

internationellt perspektiv: 

 ha goda ämnes- och didaktiska kunskaper, 

 ha förmåga att möta varje enskild elev och anpassa undervisningsmetoder utifrån elevers olika 

behov, 

 identifiera olika lärandebehov och vara innovativ i fråga om att pröva nya metoder och arbetssätt för 

att möta elevers olika behov, 

 hålla sig underrättad om aktuell forskning, 

 på ett eller annat sätt bidra till skolutveckling och ha en ledande roll i att driva skolutvecklingen 

framåt, 

 utvärdera sin egen undervisning och undervisningens effekter på lärandet. 

 stödja kolleger i deras undervisning, sprida goda exempel och bidra till att skolans lärare utvecklas 

professionellt, och 

 inte enbart se till den egna elevgruppen och den egna undervisningen, utan också bidra till utveckling 

av undervisningen på skolnivå.                                           
(U 2012/4904/S, sid 21 – 22) 

 

De olika remissgruppernas förslag på egenskaper stämmer i stort överens med dem som listats 

ovan, däremot skiljer sig synen på hur dessa yrkesskickliga lärare ska identifieras och vem 

som ska ha det uppdraget. Framför allt lärarna framför farhågor om bristande objektivitet i 

utnämningarna, och flera lärare förordar av samma skäl ett system med statligt ansvar. En 

tydlig väg för kvalificering utifrån nationella kriterier följt av en statlig utnämning skulle ge 
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förstelärartjänsterna en större legitimitet, resonerade man. De intervjuade önskade även att 

tydligt definierade uppdrag skulle åtfölja utnämningarna. 

    Varken kriterier eller uppdrag återfinns emellertid i den slutliga förordningen utan 

kvalifikationerna sammanfattas till att läraren ska vara legitimerad och kunna redovisa ”fyra 

års väl vitsordat arbete”, samt 

3 visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla 

undervisningen, och 

4. även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som 

hör till undervisningen.  

(SFS 2013:70, §3) 

  

Denna knapphändiga specificering av egenskaper får konsekvenser, bland annat i den 

upplevda oklarheten i utnämningarna som framkommer hos Öhman Sandberg et al. (2016) 

Alvunger et al. (2016) och Hjalmarsson och Hultman (2016). De farhågor som lyftes fram av 

lärargrupperna i promemorian visar sig alltså senare bli vanliga orsaker till konflikter 

relaterade till förstelärarutnämningar. 

    Öhman Sandberg et al. (2016) drar i sin rapport slutsatsen att det är viktigt att utgå från vad 

alla berörda parter uppfattar vara lokala behov när förstelärartjänster ska insättas för att dessa 

ska få legitimitet. Detta skulle innebära att kriterierna för en särskilt skicklig lärare kan variera 

efter de aktuella behoven. De undrar om ”rektor ska tillsätta förstelärare som är skickliga 

lärare och som också kan leda kollegialt lärande eller ska rektor tillsätta förstelärare som är 

skickliga på att leda kollegialt lärande och som kanske är skickliga lärare” (Öhman Sandberg 

et al., 2016, sid 34.). 

    Tydliga listor med formaliserade kriterier är emellertid inte helt okontroversiella verktyg 

för att definiera den skicklige läraren.  I England och Wales lyftes invändningar vid införandet 

av karriärtjänster mot formaliserade kriterier som skulle kunna ringa in en advanced skills 

teacher. Idag prövas en AST mot 28 kriterier fördelade på tre kategorier: Professional 

attributes, professional knowledge and understanding samt Professional skills. Blake et al. 

(2000) problematiserar kvalitetsbegreppet och refererar till en stor mängd forskning från 80-

talet och framåt som visar på svårigheten i att beskriva komplexiteten i läraruppgiften, men 

också hur det skett ett skifte mellan fokus på lärarens personlighet till kvalitet i undervisning. 

Blake et al. (2000) pekar på den roll som OECD haft i forskning i syfte att ta fram kriterier på 

framgångsrika lärare. 

 

They found that key characteristics of high-quality teachers to be drive and commitment to teaching, 

mastery of subject and of multiple models of teaching, the ability to collaborate with other teachers 

and a capacity for reflection on performance and effectiveness. 

 (Blake et al. 2000, sid 50) 
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Även pedagogikforskarna Bergh och Englund (2016) menar att just OECD:s intresse i att 

definiera vad en skicklig lärare är behöver problematiseras och diskuteras i termer som 

marknadsanpassning och måluppfyllelse. Liksom Erlandsson och Karlsson (2018) placerar de 

försteläraren i en långt gången marknadsanpassning av den svenska skolan och jämför med 

hur tidigare arbetslagsledare valts av sina likar som erkännande av gott ledarskap, medan 

förstelärare är en konsekvens av ett marknadstänk där yttre egenskaper och konkurrens ska 

lösa marknadens problem. 

    Alvunger (2015) liksom Sutton et al. (2000) och Bergh och Englund (2016) gör alla en 

genomläsning av dokument som styrt utvecklingen av karriärtjänster i respektive land och gör 

några liknande iakttagelser. Initialt har tjänsterna tagits fram i syfte att öka läraryrkets 

attraktion och för att förmå skickliga lärare att stanna i yrket. Därefter har betoningen svängt 

till att karriärtjänsternas uppgift är att förbättra undervisningskvalitet och därmed skolans 

måluppfyllelse. I analysen av promemorian (U 2012/4904/S) uppfattar Bergh och Englund 

(a.a.) att elevernas studieresultat överordnas det om lärarnas skicklighet, och menar att det kan 

visa på att satsningen på lärares karriärer i första hand är ett medel för att öka 

måluppfyllelsen. Vidare, resonerar de, är inte heller måluppfyllelse det primära målet utan att 

öka Sveriges, och i förlängningen Europas, konkurrenskraft. Sålunda skulle 

förstelärarreformen passa väl in i de senaste decenniernas utveckling mot en 

marknadsanpassning av skolväsendet, och det övergripande målet är ekonomisk tillväxt 

argumenterar författarna. Detta märks inte minst då kvalitet i styrdokumenten reduceras till att 

handla om måluppfyllelse och utelämnar då alla andra läroplansmål, till exempel skolans 

demokratiska uppgift. 

    Det kan tyckas att elevers måluppfyllelse och läraryrkets attraktion inte borde vara 

motstridiga intressen, dock bör drivkrafterna ifrågasättas, resonerar Hardy och Rönnerman 

(2018). De bygger sin kritik av hur karriärtjänster används för skolutveckling på bland annat 

Fullan et al (2015) som i sin tur pekar på hur formalisering av egenskaper hos yrkesskickliga 

lärare i USA är ett exempel på hur yttre redovisningskrav inte nödvändigtvis leder till inre 

kvalitet, ett professionellt kapital, hos lärare. Tvärtom, menar de och hänvisar till den brittiska 

forskaren Evans (2011), leder en betoning på ett iakttagbart och bedömningsbart beteende 

bort från fokus på den värdefulla inre utvecklingen. Hardy och Rönnerman (2018) bygger 

vidare på Fullans (2015) resonemang om ’rätta’ och ’felaktiga’ drivkrafter för skolutveckling, 

där de rätta drivkrafterna befrämjar det inre lärande och  samarbete, samt berör alla i skolan, 

medan de felaktiga ställer individen mot gruppen och fokuserar på yttre redovisning med 

hjälp av en mängd mätverktyg. 
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Sammanfattning     

Sammanfattningsvis visar den historiska genomgången samt översikten av den befintliga 

forskningen på ett komplicerat sammanhang. Många åsikter finns kring hur en god lärare ska 

definieras. Politiska krafter tar utgångspunkt i sin respektive ideologi och forskningen pekar i 

olika riktningar. För den som är verksam i den svenska skolan är detta ett välkänt scenario. 

Förutom politik och vetenskap måste lärare dessutom möta åsikter från föräldrar och ta 

ställning till diskussioner i media. Alla verkar ha en åsikt om hur lärare ska sköta sitt arbete.  

    Mot denna splittrade bild vill jag nu försöka skriva fram förstelärarnas syn på sitt arbete. 

Till detta krävs ändamålsenliga verktyg, vilket leder vidare till nästa kapitel där jag redogör 

för studiens teoretiska bakgrund och ramar. 
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Studiens teoretiska ramar 

Att studera mänsklig aktivitet kan te sig som att skapa konst av tomma luften. Hur kan jag 

säga att jag vet någonting om något när den företeelse som studeras ständigt förändras till 

såväl form som förutsättningar? Där naturvetaren kan mäta och räkna och sedan bygga sina 

slutsatser på algoritmer och tabeller, där står samhällsvetaren med ord, tankar och beteenden 

som på skiftande sätt kan antyda om hur verkligheten är konstruerad. Konsekvensen blir att 

samhällsvetenskaplig forskning inte så mycket handlar om att försöka fastställa objektiva 

fakta utan desto mer om att beskriva och tolka iakttagelser samt att ställa – ibland obekväma – 

frågor. Detta tillvägagångssätt är kvalitativt till sin natur och har sina rötter i den 

humanvetenskapliga forskningstraditionens hermeneutik (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

    Föreliggande arbete kan sägas stå på två teoretiska ben, där diskursanalys utgör det ena 

benet och gränsarbete det andra. I detta kapitel beskriver jag huvuddragen i dessa två 

närliggande teoretiska perspektiv samt motiverar varför jag anser dessa angreppssätt vara 

lämpliga som grund för analys av förstelärararnas berättelse.  

 

Diskursanalys 

Diskursanalys erbjuder en möjlighet att se bortanför språkets yta och istället studera vad 

språket gör, till exempel bejakar och bekräftar konventioner eller utmanar och ifrågasätter 

desamma.  Då kan man se språket som en uppsättning talhandlingar (Austin, 1962). Med det 

synsättet är inte språket längre ett neutralt sätt att beskriva världen utan tvärtom ett aktivt 

medium till att, i social interaktion, skapa och återskapa världen. Potter och Wetherell (1988) 

hävdar att våra utsagor ”do not just describe things: they do things” (s. 6). Diskursanalys kan 

nämligen inte förstås utan sin ontologiska bakgrund: socialkonstruktionism. Enligt 

socialkonstruktionismen är stora delar av vår verklighet, eller åtminstone så som vi uppfattar 

den, konstruerade och upprätthållna i sociala processer, och forskningens uppgift är att 

studera hur denna konstruktion går till (Alvesson & Sköldberg, 2008). Med diskurs menas ett 

bestämt sätt att tala och förstå världen, och att studera diskurser gör det möjligt att studera hur 

språket används för att konstruera världen, hur gemensamma sanningar byggs upp i social 

interaktion. De olika sociala byggena är emellertid aldrig färdiga. Synen på hur ett samhälle 

ska utformas och hur makten ska fördelas skiftar konstant genom historien, men även 

geografiskt och kulturellt. Ett diskursanalytiskt förhållningssätt erbjuder möjligheter att 

utforska och kartlägga maktrelationer för att därefter skapa en utgångspunkt från vilken 

vedertagna normer kan ifrågasättas (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).   
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    Det är viktigt att poängtera att diskursanalys inte utgör en enhetlig skola utan tvärtom är ett 

paraplybegrepp som sträcker sig över ett flertal inriktningar. Det är inte heller en enda metod 

utan ett helt paket som både innefattar teoretiska utgångspunkter och metodologiska 

tillvägagångssätt (a.a.).  

    I föreliggande studie utgörs det empiriska materialet av förstelärares berättelser 

nedtecknade vid två olika tidpunkter. Dessa berättelser är naturligtvis färgade av en 

oöverskådlig mängd parametrar, men trots sin subjektivitet säger de ändå någonting om den 

verklighet som de uppkommit i. Det som krävs för att utmejsla en bild ur detta undflyende 

material är ett val av perspektiv och ett val av verktyg. I föreliggande studie har valet fallit på 

att studera förstelärarnas gränsarbete (se nedan) med hjälp av några begrepp från 

diskursanalysens värld. 

 

Diskursanalys enligt Laclau och Mouffe 

Det finns ett antal teoretiska verktygslådor som erbjuder möjliga angreppssätt. Jag använder 

mig i detta arbete av diskursteori i enlighet med de post-marxistiska politiska teoretikerna 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (Laclau & Mouffe, 1985), då det i deras arsenal erbjuds 

ett antal verktyg som kan användas för att beskriva hur gränser skapas, utmanas och 

upprätthålls. De begrepp som ingår i en diskurs utgör olika tecken vilka vi ger betydelse i 

relation till varandra. Om konsensus skulle råda står dessa teckens betydelse fast, men detta är 

sällan fallet eftersom varje tolkning av tecknet är kontingent (möjlig, men inte nödvändig). 

Tvärtom ligger det i olika krafters intresse att förskjuta förståelsen av dessa tecken i en 

riktning som leder till den egna gruppens fördel och detta görs i en praktik som Laclau och 

Mouffe kallar artikulation. En diskurs blir då resultatet av denna artikulation, där varje tecken 

får sin betydelse – blir ett moment – genom att i relation till andra ingående tecken utesluta 

alla andra möjliga betydelser och alla andra möjliga relationer.  På detta sätt kan diskurs 

definieras som en reduktion av möjligheter, ett försök att skapa en entydig förståelse för 

tecknens betydelse. De betydelser som utesluts kallar Laclau och Mouffe för det diskursiva 

fältet. För att upprätthålla den egna diskursen ignoreras det diskursiva fältet, samtidigt som de 

alternativa definitioner som det diskursiva fältet erbjuder ständigt utgör ett hot mot den egna 

förståelsen av de olika tecknen. De tecken som ännu inte fått sin betydelse fastslagen kallas 

element. Diskursens strategi blir då att göra element till moment, reducera deras mångtydighet 

och ge dem en fast betydelse som passar in med den egna diskursens olika delar. Denna 

process att fixera en betydelse benämner Laclau och Mouffe tillslutning (closure).  
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    När en grupp lyckas ta kontroll över en diskurs så att en generell konsensus uppnås kring 

den egna gruppens intressen, då kan man säga att de lyckats befästa en hegemoni. För 

yrkesgrupper kan önskvärd hegemoni gälla arbetsuppgifter, men också värderingar eller 

tolkningsföreträde vad gäller korrekta metoder i arbetslivet. Detta är inte något som uppnås 

med lätthet, och den diskursiva kampen är ständigt aktuell då förutsättningarna för 

förhandlingarna hela tiden ändras. När det gäller läraryrket utgör inte minst det växlande 

politiska klimatet och den ständigt förändrande samhällsdebatten att olika diskurser hela tiden 

önskar göra sig gällande.  Ett exempel kan vara den diskussion kring lärarrollen som belyses i 

den historiska genomgången ovan. Synen på den gode läraren har i historien glidit på en 

steglös skala, där handledarrollen kan sägas utgöra den ena ytterligheten medan den 

auktoritära kunskapsförmedlaren är den andra.  

    Ytterligare en tankegång hos Laclau och Mouffe som blir bärande för min kommande 

analys är den om det fragmenterade subjektet. I en diskurs finns ett antal bestämda positioner 

som ett subjekt kan inta, och med det följer vissa förväntningar på beteende och åsikter. I 

skolan, till exempel, är det en skillnad på vad en lärare och en rektor kan ha rätt att uttala sig 

om. Att subjektet är fragmenterat menas att en individ kan positioneras på olika platser av 

olika diskurser, vilket får till följd att motstridiga diskurser orsakar en konflikt hos individen. 

Ska försteläraren välja solidaritet med sina (icke-förste) lärarkollegor eller sin integritet som 

”särskilt skicklig lärare” med allt vad det innebär av personlig utveckling, yrkesutveckling, 

förtroende från rektor och solidaritet med den centrala förstelärargruppen? 

    Enligt Laclau och Mouffe etableras en diskurs genom att betydelse ges åt begrepp i relation 

till några privilegierade tecken, nodalpunkter. I skolan kan ”elev” vara en sådan nodalpunkt, 

”lärare” en annan.  När tecknet ”förstelärare” infördes i svensk skola utmanades förståelsen av 

tecknet ”lärare”. Man kan säga att reproduktionen av diskursen stördes. Den historiska 

diskursen sätter nämligen gränser för vad som kan sägas. Försteläraren infördes i en 

organisation där den historiska utvecklingen lett fram till att det inte rådde någon gradskillnad 

mellan olika lärare. Införandet av karriärtjänster rubbade jämvikten och krävde omdefiniering 

av tecknet lärare. Vad var nu en ”vanlig” lärare? Hade majoriteten av lärarkåren i ett slag 

blivit degraderad? Hur skulle arbetsuppgifterna fördelas och hur skulle löneutvecklingen se ut 

för den som inte var förstelärare? Det uppstod snabbt begrepp som “andrelärare” och 

“sistelärare”, vilka blev retoriska vapen för att försöka återta kontrollen över definitionen av 

tecknet “lärare”. Bland annat Hjalmarsson och Löfdahl Hultman (2016) undersöker hur dessa 

begrepp blir ironiska verktyg i försök att återställa jämvikten i diskursen.     
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    När jag i resultatdelen analyserar förstelärarnas berättelser studerar jag hur sökandet efter 

kontroll över diskursen tar sig uttryck. Framför allt är jag intresserad över vilka 

arbetsuppgifter som förstelärarna gör anspråk på och hur detta artikuleras, hur de definierar 

sig själva som grupp och i vilken mån de distanserar sig från andra grupper. Det teoretiska 

ramverk som utgör detta arbetes andra teoretiska ben studerar specifikt hur gränser skapas och 

upprätthålls mellan och inom olika yrkesgrupper och presenteras nedan. 

 

Gränsarbete 

Dagligen ägnar sig yrkesutövare åt att på ett eller annat sätt skapa och upprätthålla gränserna 

för vad som egentligen ska ingå i deras arbetsuppgifter. Enligt professionsteoretiker som 

Everett Hughes eller Andrew Abbott är det nämligen inte självklart vilka arbetsuppgifter som 

exempelvis ska tillfalla en läkare respektive en sjuksköterska. Just på det medicinska området 

har emellertid läkarprofessionen i stor grad lyckats med att ta kontroll över rätten att definiera 

gränserna mellan de konkurrerande yrkena. Ett annat fält där de professionella kan sägas äga 

definitionen är juridiken, där, till exempel, endast den som är medlem av Advokatsamfundet 

har rätt att kalla sig advokat.  

    Det teoretiska ramverk som används i detta arbete för att förstå vilka mekanismer som 

ligger bakom förhandling och fördelning av uppgifter på en arbetsplats har formulerats av 

framför allt ovan nämnda Hughes och Abbott. Hughes började redan på 1930-talet formulera 

frågor kring yrkesgrupper, och flera decennier senare skriver han 

[The] …aim was to discover patterns of interaction and mechanisms of control, the things over which 

people in a line of work seek to gain control, the sanctions which they have or would like to have at 

their disposal, and the bargains which were made – consciously or less consciously – among a group of 

workers and between them and the other kinds of people in the drama of their work. 

(Hughes, 1994, s. 68) 

 

Uttrycket boundary work, som här kommer att benämnas med det svenska begreppet 

gränsarbete, har formulerats av Thomas F Gieryn. Han använde inledningsvis begreppet för 

att studera hur forskare retoriskt arbetar för att skapa gränser mellan vad som är vetenskap och 

vad som inte är det samt hur de samtidigt använder gränserna till att berättiga vetenskapens 

anspråk på auktoritet och tillgång till resurser.  Han konstaterar: “Thus, ‘science’ is no single 

thing: its boundaries are drawn and redrawn in flexible, historically changing and sometimes 

ambiguous ways (Gieryn, 1983, s. 781). Han identifierar tre universella kännetecken för 

“professionalisering” nämligen expansion, monopolisering samt försvar av autonomi, och 

redan här belyser han att dessa strävanden inte endast återfinns hos vetenskapens discipliner 
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utan hos alla yrkesgrupper som söker äga rätten att definiera vad ett gott arbete är, såsom 

konstnärer och hantverkare.  

 

Abbott och de inre gränserna 

Av samtida professionsteoretiker är det Abbotts arbete som varit mest tongivande för hur det 

teoretiska ramverket utarbetats i föreliggande studie. Han uppger själv att han lånar de 

centrala delarna av sin teori från Hughes (Abbott, 1988 s. XV). Han för Hughes resonemang 

om professionellas önskan om kontroll över arbetet in i en metafor av geografisk karaktär, där 

det centrala studieobjektet är hur professionella grupper söker att konstruera gränser i syfte att 

göra anspråk på och sedan skydda en viss typ av yrkesutövning. Hos Abbott fördjupas 

förståelsen för gränsarbetet genom att han vänder uppmärksamheten från den professionella 

organisationens betydelse och riktar den i stället mot innehållet i de olika professionernas 

domäner när han säger: “The essence of a profession is its work, not its organization” 

(Abbott, 1988, s. 112). Därvid vill han granska hur de professionella förhandlar och fördelar 

arbetsuppgifterna mellan sig. Tidigare hade man studerat professioner som slutna system som 

fick sitt existensberättigande på basis av specialiserad kunskap, men Abbott hävdade att 

professioner utgör ett öppet, ekologiskt system där ett aktivt gränsarbete ständigt bedrivs för 

att uppehålla gränserna mellan de olika aktörerna. Var går till exempel gränserna mellan den 

allmänpraktiserande läkaren och specialisten?    

     Denna kontroll över en viss typ av arbetsuppgifter benämner Abbott jurisdiktion (Abbott, 

1988), men det är en kontroll som ständigt behöver försvaras mot andra, närliggande 

yrkesgrupper som vill få rätt att utföra statusgivande uppgifter. Detta leder till en ständig 

förändring av yrkesgruppers jurisdiktion, där en förändring, orsakad av till exempel politiska 

beslut, tekniska landvinningar eller vetenskapliga framsteg, leder till kedjereaktioner som 

kräver nya förhandlingar om gränsernas berättigande.  

    Olika typer av gränsarbete utförs på alla nivåer inom ett fält, såväl av enskilda yrkesutövare 

som fackliga företrädare. Samtidigt bedrivs ett liknande arbete av andra grupper som vill få 

inflytande över de aktuella arbetsuppgifterna. Enligt Abbott görs anspråk på jurisdiktion på 

tre arenor: på arbetsplatsen, i media och i det juridiska systemet. I media och i det juridiska 

systemet skapas mer allmänna och generella uppfattningar av jurisdiktionen som sedan 

behöver konkretiseras på arbetsplatserna genom ett förhandlande mellan de konkurrerande 

yrkesgrupperna. Det som kan synas klart i gränsdragningen mellan olika yrkesgrupper på en 

offentlig nivå kan te sig problematiskt när arbetet ska fördelas på de lokala arbetsplatserna av 

det enkla skälet att alla företrädare för en yrkeskår inte är lika skickliga, resonerar Abbott 
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(a.a.). På högt specialiserade arbetsplatser där yrkeskåren består av sina mest meriterade 

företrädare, såsom vid universitetssjukhus eller bland advokatfirmorna på Wall Street, kan 

gränsdragningen vara oproblematisk, men på de flesta arbetsplatser kan det förekomma 

betydande skillnader i yrkesskicklighet inom samma yrkeskategori, inte minst vad gäller 

skillnader mellan erfarna och nyligt utexaminerade yrkesutövare. Om då erfarna medlemmar 

av närliggande yrkesgrupper visar sig besitta ett större kunnande än den diplomerade men 

oerfarne medlemmen av det högre rankade yrket utgör detta ett hot mot jurisdiktionen. För att 

kompensera denna diskrepans mellan den offentliga bilden av yrkeskårens skicklighet och 

verklighetens brister i densamma krävs ett retoriskt arbete för att upprätthålla allmänhetens 

förtroende för professionen. 

    Gränsarbetet blir framför allt synligt i friktionsytorna mellan de olika yrkesgrupperna. Om 

vi använder oss av diskursanalysens språk kan vi tala om hur olika yrkesgrupper försöker göra 

element till moment i sin diskurs, och de verktyg som står till buds är olika retoriska 

kontrollmekanismer. Den starkaste formen av kontroll är en statlig legitimation som innebär 

sanktionsmöjligheter med stöd i lagen mot den som överträder uppsatta gränser. För att 

genomdriva och upprätthålla ett legitimationstvång krävs ett diskursivt stöd, i annat fall kan 

den aktuella gruppen ges mindre inflytande eller kanske till och med ersättas av andra 

grupper. När väl krav på legitimation genomförts kan denna legitimation stödja diskursen 

genom att den utgör en grund till att en viss stadgad ordning bör hörsammas, men det är långt 

ifrån alltid som det finns en legitimation att luta sig mot. I det dagliga arbetet på lokala 

arbetsplatser behövs andra former av praktiskt förhandlande för att dela upp 

arbetsuppgifterna. Till detta är språket ett ofta använt verktyg för att hävda kontroll över 

specifika områden. Inte minst finns behov av att formulera ett tydligt problem för att sedan 

med olika argument bevisa att det är den egna gruppen som, med stöd i utbildning och 

tradition, är bäst skickade att lösa detta problem. Med detta kommer också nödvändigheten att 

andra, mindre önskvärda arbetsuppgifter, behöver lyftas till andra yrkesgrupper för att de nu 

definierade experterna ska ha möjlighet att utföra sitt arbete med att lösa det aktuella 

problemet. Sålunda får ett mer eller mindre framgångsrikt gränsarbete sociala konsekvenser, 

såsom att några får högre lön, mer ansvar och roligare arbetsuppgifter.  

 

Lärares gränsarbete 

Abbotts resonemang om gränsarbete blir angeläget när läraryrket ska belysas. Detta är en 

yrkesgrupp som traditionellt betraktas som semi-professionell på grund av att endast ett fåtal 

av de kriterier som brukar anges för en profession: monopol på kunskap och utbildning, 
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jurisdiktion, autonomi samt en uttalad etik, kan anses stämma in på läraryrket. Denna grupp 

uppvisar emellertid strävanden att uppnå professionens status. För de svenska lärarna blev 

legitimationen som infördes 2011 ett viktigt steg på vägen mot en uttalad jurisdiktion, då 

endast legitimerade lärare numera kan få tillsvidareanställning inom sin behörighet och 

framför allt, sedan 2015, åtnjuter de exklusiv tillgång till betygsättning med skydd och 

sanktion av lagstiftningen. 

    Vad gäller de övriga kriterierna återstår en hel del. Framför allt blir kravet på autonomi 

problematiskt då skolan och lärares arbetsuppgifter i hög grad styrs av krafter utanför 

yrkeskåren. Genom skollag, läroplan och övriga styrdokument har framför allt regering och 

riksdag stort inflytande över lärarnas yrkesutövning, därtill kommer olika lokala intressen på 

kommunal nivå. I stället för autonomi har läraryrket tvärtom under de senaste decennierna i 

allt högre grad präglats av kontroll och redovisningskrav, vilket många forskare menar istället 

leder till en deprofessionalisering (Parding 2007; Lilja, 2014). Detta förhållande är ingalunda 

endast en svensk företeelse utan samma diskussioner förs internationellt, inte minst inom den 

engelskspråkiga världen (Fullan, M., Rincón-Gallardo, S., & Hargreaves, A., 2015). Som 

framkommer i den historiska genomgången ovan har den större arbetsbördan, som den ökade 

redovisningsskyldigheten inneburit, inte medfört högre lön eller status, utan tvärtom sjönk 

reallönen för lärarkollektivet under ett antal år i förhållande till andra jämförbara 

yrkesgrupper (Persson & Skult, 2014), och det minskande antalet ansökningar till 

lärarutbildningen under samma period tyder på att läraryrkets attraktion har minskat i 

liknande mån. En spänning har byggts in i skolan som organisation, där de yttre kraven på 

effektivitet och redovisning står i konflikt med lärarnas önskan om kvalitet och arbetsro 

(Parding, 2007). Detta lägger grund för ett scenario där det kan förväntas att ett aktivt 

gränsarbete får hög prioritet. 

    Det politiska svaret på frågan hur läraryrkets status skulle höjas innebar bland annat 

införandet av en ny yrkesroll, förstelärare. Om vi följer Abbotts resonemang om hur 

förändringar inom ett yrke skapar kedjereaktioner som förändrar förutsättningarna för dem 

som är verksamma inom ett fält, borde framväxandet av en ny yrkesgrupp inom skolans 

område få konsekvenser som kommer att kräva att lärarnas jurisdiktion omförhandlas. Att 

detta också sker syns i den ovan beskrivna forskningen, och det är rimligt att anta att 

förhandlingarna på intet sätt är avslutade, utan endast befinner sig i sitt inledningsskede. 

    I föreliggande arbete är det därför inte läraryrkets yttre gränser som ska stå i fokus. I stället 

riktas uppmärksamheten mot gränsarbete inom den legitimerade kåren, och då specifikt hur 

den nyligt uppkomna gruppen förstelärare påverkar det interna gränsarbetet. I ljuset av de 
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tidigare nämnda spänningarna kan det vara intressant att studera hur förstelärare arbetar för att 

erhålla en egen jurisdiktion och inom vilka områden detta arbete äger rum. 

Karriärlärarreformens mål uppgavs enligt förarbetet vara att premiera de bästa lärarna och 

samtidigt locka de bästa studenterna till lärarutbildningen och därmed bidra till en höjning av 

yrkets status. Den aktuella förordningen förutsätter att förstelärare är “särskilt yrkesskickliga” 

(SFS 2013:70, 1§), en formulering som skapar spänningar inom den tidigare homogena 

yrkeskåren. För att bli förstelärare finns emellertid inga formella krav utöver legitimationen, 

utan lärare och förstelärare innesluts bägge i samma legitimation. Med andra ord saknas ett 

reellt yttre kontrollverktyg som försteläraren skulle kunna använda som verktyg i sitt 

gränsarbete, alltså ingen given jurisdiktion. Istället är man utlämnad till förhandlingar i den 

språkliga, diskursiva dimensionen. För förstelärare blir det nödvändigt att utföra ett aktivt 

gränsarbete gentemot övriga lärare för att motivera sin existens och sin högre lön. Här kan 

man tänka sig att det blir angeläget för förstelärare att definiera problem som de kan äga och 

på det sättet legitimera sin existens.  

    För att studera hur denna artificiellt skapade yrkesgrupp inom en redan etablerad yrkeskår 

söker förhandla fram gränser kring sitt arbete behöver jag de två teoretiska perspektiven som 

beskrivits i detta kapitel, då de var för sig belyser vad som sker på olika nivåer. 

Abbotts sociologiska förståelse för hur jurisdiktion skapas och upprätthålls inom ett yrkesfält 

åskådliggör hur förändringar fortplantar sig och i längden påverkar hela organisationer, 

medan diskursanalys söker blottlägga hur språket används för att förhandla och vinna ett 

övertag i den diskursiva kampen. Tillsammans hjälper de mig att dels sondera i vilket 

organisatoriskt landskap förstelärare orienterar sig, och dels undersöka hur de diskursivt 

arbetar för att konstruera gränser kring den ursprungligt konturlösa roll som tilldelats dem. 
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Fånga berättelserna - studiens forskningsprocess 

 

När man betraktar världen med en socialkonstruktionistisk förståelse är det lätt att 

överväldigas av den oändliga mängd perspektiv som man förstår finns för handen. Grovt sett 

har varje människa sin egen bild, sin egen uppfattning om vad världen är. Finns det då något 

möjligt sätt att skapa kunskap om detta splittrade, kalejdoskopiska universum som den sociala 

gemenskapen utgör? Den kvalitativa studien låter sig inte låsas fast i sökandet efter en 

objektiv sanning, utan efterfrågar tvärtom det subjektiva perspektivet för att se hur, ur den 

oändliga raden av subjektiva berättelser, identifierbara teman utkristalliserar sig. Forskarens 

uppgift blir sedan att tolka dessa teman och strukturer för att sedan bidra med ytterligare en 

liten skärva av förståelse av den subjektiva värld som mänskligheten delar med varandra.  

 

Narrativ teori 

Med de teoretiska ramverk som omsluter detta arbete, gränsarbete enligt Abbott samt 

diskursanalys i enlighet med Lacleu och Mouffe, följer inga föreskrivna metoder för 

datainsamling och analys. Mitt syfte är att studera hur förstelärare argumenterar för att erhålla 

jurisdiktion; vilka element de söker göra till moment i sin diskurs och därmed få ett övertag i 

sitt gränsarbete. Nästa fråga kommer då att röra sig om vad som ska studeras och hur data ska 

samlas in. Det som genuint intresserar mig är förstelärarnas egen bild och jag skulle vilja 

fånga upp bilden så nära källan som möjligt. Jag vill se hur deras berättelse formas av deras 

erfarenheter och hur deras identitet påverkas av deras nya titel. Eftersom det är berättelser jag 

vill studera har jag låtit mig inspireras av narrativ teori då jag designat metoden för 

datainsamling och analys.  

    Som i fallet med diskursanalys finns det inte en enda förståelse av vad som menas med 

narrativ teori och narrativ analys. Istället råder enligt Mischler (1997:65) ett “halvt 

anarkistiskt tillstånd” i detta forskningsfält, vilket gör det nödvändigt att reda ut på vilket sätt 

jag kommer att låta en narrativ teori påverka denna studie. Framför allt är det två val som 

påverkats: det ena är valet av studieobjekt, det andra är valet av analysmetod. 

    Om utgångspunkten är att den sociala verkligheten är diskursivt konstruerad blir språket 

inte enbart en avspegling av verkligheten, utan språket är det som skapar verkligheten. I detta 

sammanhang blir de subjektiva berättelserna i högsta grad relevanta studieobjekt, och då blir 

det naturligt att det är förstelärares berättelser som utgör det empiriska materialet för denna 

studie. Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är nämligen i grunden antiessentialistiskt och 
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förkastar därmed tanken på att det finns en objektiv, “rätt” bild av ett socialt sammanhang. 

Inte heller utgör den enskilda berättelsen ett uttryck för hur det “egentligen” är, utan “deras 

mening och betydelser produceras genom språklig kommunikation i socialt samspel, i ett visst 

kulturellt och historiskt sammanhang; de är sociala konstruktioner” (Johansson, 2012). 

    Detta får även till följd att den enes berättelse inte är mer sann än den andres. Förstelärarens 

berättelse är lika relevant som den förbigångna kollegans; den nöjda fackliga företrädarens 

berättelse är lika sann som den frustrerade rektorns. Jag har i denna studie valt förstelärarnas 

perspektiv, vilket - utifrån ovanstående resonemang - inte på något sätt ogiltigförklarar de 

övrigas perspektiv. 

    Enligt Riessman (1993) är kärnan i narrativ analys dess tolkande karaktär. Forskaren ska 

tolka andras tolkning av sig själva och sin värld. Vad människor berättar avslöjar de sociala 

strukturer som bygger upp deras förståelse av världen och är lämpliga studieobjekt för 

samhällsorienterad forskning. Det som blir forskarens uppgift är att fråga sig vad de olika 

berättelserna har för betydelse och samtidigt vara öppen för att det inte finns bara en enda 

tolkning. Inte minst är forskaren själv, med sin förståelse av världen, en väsentlig del i 

tolkningen.  

    Sammantaget betyder detta perspektiv att ingen kunskap är neutral och oberoende av 

kontext, något som en kvantitativ studie skulle kunna ge sken av. Den kvalitativa studien 

erkänner och bejakar subjektiviteten, men kräver en noggrann redovisning av vilka faktorer 

som påverkar den aktuella tolkningen. Jag kommer härnäst att redogöra för studiens deltagare 

och de lokala förutsättningarna för deras arbete, därefter kommer jag att redogöra för hur jag 

har gått till väga för att samla in deras berättelser, hur analysen gått till samt vilka etiska 

överväganden jag tagit hänsyn till. 

 

Deltagare i studien 

Studien är utförd i en liten kommun i södra Sverige och det empiriska materialet har samlats 

in vid två olika tillfällen, i början och slutet av ett läsår. Vid det första tillfället, i augusti 2017, 

deltog 18 förstelärare och vid det andra, i maj 2018, deltog 14 förstelärare. Några deltagare 

byttes ut under året och sammanlagt är det berättelser från 19 olika förstelärare som ingår i 

studien. Datainsamlingen ingick ursprungligen i en större undersökning i den aktuella 

kommunens regi, och innefattade även intervjuer med skolledare och andra utvecklingsledare, 

men i föreliggande studie har endast förstelärarnas bidrag analyserats.  
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Den lokala organisationen 

I den aktuella kommunen har förstelärare funnits sedan 2013. Den första omgången 

förstelärare rekryterades av den dåvarande förvaltningschefen med vilken de i samråd 

formulerade sina uppdrag, och dessa uppdrag var i huvudsak knutna till den egna skolan. 

Eftersom tjänsterna inte var permanenta gjordes en ny rekrytering under hösten 2016 då alla 

fick söka om sina tjänster och nya lärare fick möjlighet att ansöka. Den då nya 

förvaltningschefen valde att göra en ny formulering av uppdraget där strukturen skulle vara 

lika för alla: försteläraruppdraget skulle motsvara 20% av tjänsten, hälften skulle användas till 

ett lokalt uppdrag, andra hälften till ett centralt. Fokusområdena skulle vara antingen språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt eller inkluderande arbetssätt. De förstelärare som började 

arbeta enligt den nya organisationen är de som ingår i den föreliggande studien; några av dem 

har arbetat som förstelärare sedan 2013, andra sedan 2017.  

    Arbetet i enlighet med den nya organisationen inleddes i januari 2017. Den centrala delen 

av uppdraget utgjordes den första terminen av gruppledarutbildning, vilket ingick i ett projekt 

bekostat av Europeiska Socialfonden (ESF). Processledarna i denna utbildning tillhörde inte 

kommunens skolorganisation, utan var projektanställda. Inga skolledare deltog vid 

utbildningstillfällena. Samtidigt inleddes lokala uppdrag på de olika skolorna i samråd med 

respektive rektor. Dessa uppdrag utgick från den lokala skolans behov och kunde vara 

utformade på flera sätt, till exempel att handleda nya lärare, vara ämnesföreträdare, leda 

pedagogiskt arbete eller ansvara för kompetensutvecklingsprojekt. 

    Hösten 2017 skulle det centrala uppdraget konkretiseras och samtidigt inledde jag min 

studie med det första datainsamlingstillfället, och det är det skedet som avspeglas i 

förstelärarnas berättelser vid det tillfället. Arbetet med att forma ett centralt utvecklingsarbete 

stötte emellertid på ett antal problem. Då inga skolledare fanns med på förstelärarnas träffar 

kunde inga beslut fattas, och förstelärargruppen upplevde med stigande frustration hur de om 

och om igen fick svara på frågor om hur de ville arbeta men inga beslut fattades om vad det 

centrala uppdraget skulle innehålla. Samtidigt fortsatte de lokala uppdragen på de olika 

skolorna, och vid höstterminens slut gjorde jag en enkel utvärdering av dessa lokala uppdrag. 

De svar jag fick in från förstelärarna visade att samtliga upplevde att de hade ett tydligt lokalt 

uppdrag; att rektorn var delaktig och insatt i uppdragets utformande; att de hade det stöd de 

behövde för att utföra uppdraget. Däremot framkom det att långt ifrån alla hade den utlovade 

tiden för uppdraget. Av de 16 förstelärare som svarade på frågan om huruvida de hade avsatt 

tid för uppdraget var det endast hälften som hade minst 20% (En förstelärare hade 25%). 3 

hade ingen avsatt tid alls och 5 hade 10 %. 
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    I början av vårterminen 2018 skedde den förändring som förstelärarna efterfrågat genom att 

skolledare började närvara vid de gemensamma mötena och beslut kunde äntligen börja fattas. 

Förstelärarna delade in sig i två grupper som började planera för kommande skolutvecklings-

insatser på central nivå utifrån de två fokusområden som angetts redan vid den ursprungliga 

uppdragsbeskrivningen. Vid det andra datainsamlingstillfället har alltså den konkreta 

planeringen kommit igång, men den frustration som präglat året har fortfarande stor plats i de 

olika berättelserna. Det finns även en kvardröjande besvikelse över att fortfarande vara på 

planeringsstadiet istället för att ha kommit igång med konkreta åtgärder. 

    I de excerpter som valts ut vid de två tillfällena syns den process som har ägt rum under 

året: bilden av det centrala uppdraget har klarnat något, även om frustrationen över otydlighet 

fortfarande kvarstår. Någon tycker fortfarande att den centrala uppgiften är oklar, medan 

andra visserligen tycker det har blivit bättre, men irritationen över att tid har gått förlorad 

finns kvar. I augusti är just denna frustration det tydligaste temat, medan den dominerande 

oron i maj är stress. Nytt vid det andra tillfället är berättelser om negativa kollegor och 

överhopning av arbete, dessa berättelser förekommer vid det första tillfället endast i 

förbifarten. 

 

Min roll 

Även jag blev anställd som förstelärare från och med januari 2017 och fick del av den ovan 

nämnda utbildningen. Mitt uppdrag blev annorlunda än övrigas, då hela min förstelärartjänst 

skulle vara central och mitt uppdrag skulle vara att utvärdera hur förstelärarreformen 

fungerade i den aktuella kommunen. Jag blev tacksam för förtroendet, men insåg samtidigt att 

jag ställdes inför en rad dilemman och konflikter mellan intressen. Det första dilemmat var 

reliabilitet då jag skulle vara del av den grupp jag skulle granska, och jag skulle även vara i 

beroendeställning till dem som beställt granskningen. Det andra dilemmat var hur jag skulle 

designa studien så att jag kunde förse min uppdragsgivare med en utvärdering som kunde 

bidra till att utveckla verksamheten, samtidigt som jag hade min masterutbildning att tänka 

på. Var det möjligt att utföra två studier samtidigt? En som gav min organisation konkret och 

användbart material samtidigt som jag samlade in data i ett vetenskapligt syfte? 

    Total objektivitet är en omöjlighet vid en studie där forskaren själv ingår i gruppen, istället 

är det viktigt att forskarens roll och påverkan skrivs in i resultatet. På det sättet tydliggörs att 

forskaren är “part of the world that we are researching, and we cannot be completely objective 

about that, hence other people’s perspectives are equally as valid as our own, and the task of 
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research is to uncover these” (Cohen et al., 2006, s 180). Min enda möjlighet att få ihop mina 

olika roller blir att vara helt öppen med mina dubbla syften och så ärligt som möjligt redogöra 

för hur de kan ha påverkat varandra. 

    Jag har alltså, för min arbetsgivares räkning, utfört en utvärdering där jag samlat in 

berättelser från förstelärare, skolledare samt övriga utvecklingsledare i den aktuella 

kommunen. Ur detta material har jag urskilt positiva och negativa faktorer och gett förslag på 

hur organisationen kan förbättras, vilket jag sedan har rapporterat tillbaka till uppdragsgivaren 

tillsammans med resultatet från en enkät som besvarats av övriga lärare i kommunen. Till 

föreliggande studie har jag enbart använt förstelärarnas berättelser och den analysprocess som 

jag låtit dessa genomgå är av en annan art än den jag använt till rapporten till kommunen. 

Medan det dagliga arbetet i en kommunal organisation efterfrågar förslag på konkreta 

åtgärder, vill jag i föreliggande studie desto mer undersöka vilka strukturer det är som ligger 

bakom det jag iakttar: vad är det förstelärarnas berättelser egentligen säger om en verklighet 

där karriärlärare efterfrågas efter många decennier av utplånande av skillnader mellan olika 

lärarkategorier?  

   

Metod för datainsamling 

Det finns ett flertal sätt att samla in berättelser för en narrativ analys (Johansson, 2012). 

Berättelser kan vara både nedskrivna och muntliga, de kan vara insamlade genom 

strukturerade och semi-strukturerade intervjuer, de kan ha uppstått genom gruppsamtal och i 

dialog. De kan också vara avlyssnade monologer. Gemensamt är att inga berättelser är 

opåverkade av de sammanhang de uppkommer i. 

    Mitt val att använda skissning som en grund för förstelärarnas berättelser är inspirerat av 

Henningsson-Yousifs (2012) metoder för att synliggöra lärares pedagogiska kapital. Att låta 

informanterna först skissa utifrån en öppen fråga blir ett sätt att försöka fånga de individuella 

bilderna av arbetsplatsernas relationer i ett rumsligt perspektiv. Eftersom skissandet kommer 

före berättandet ökar möjligheten att fånga bilden innan den färgats av de övrigas berättelser. 

Det blir även ett sätt att arbeta in ett mått objektivitet i studien då jag designat 

datainsamlingen utifrån en öppen fråga och sedan förhållit mig som en passiv åhörare medan 

försteläraren berättat. Jag har alltså inte gjort intervjuer i traditionell mening och min röst 

finns inte med bland de utsagor jag analyserat.  

    Dock, som jag redan påpekat, är objektivitet en omöjlighet vid en studie som bygger på 

tolkning av andras tolkning av världen. Redan vid utformningen av frågan som inleder 
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skissandet styr jag mina informanter i en viss riktning. Frågan var vald utifrån tre kriterier: 

den skulle vara öppen så att den tillät informanten att uttrycka det som kändes väsentligt just 

då; tydlig för stringensens skull; inspirerande för att frammana kreativitet. Det var även 

viktigt att frågan skulle öppna möjligheten till ett rumsligt uttryck, då det var förstelärarnas 

bild av deras verklighet jag var ute efter. Till slut landade jag i formuleringen: “Var befinner 

sig förstelärarna i förhållande till skolans utmaningar?”  

     Datainsamlingen byggdes vid båda datainsamlingstillfällena upp enligt följande: efter en 

presentation av syftet av studien och hur den kommer att användas bad jag förstelärarna skissa 

kring frågeställningen i fem minuter och därefter berätta om sin bild i tur och ordning. Jag 

spelade in det som sades och ställde inga följdfrågor. Mitt syfte till detta var att påverka deras 

berättelser i så liten mån som möjligt. Däremot uppstod spontana diskussioner mellan 

förstelärarna, vilka även spelades in och finns med i det material som jag analyserat.  

  

Etiska överväganden 

Forskning kan inte ske till vilket pris som helst. Det etiska perspektivet är grundläggande i all 

forskning, och inte minst i kvalitativa studier där informanterna bidrar med sina personliga 

berättelser. För att garantera att det etiska gränserna upprätthålls har Vetenskapsrådet (2002) 

fastställt fyra allmänna huvudkrav som ska gälla all humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning. Dessa är kravet på information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande. I min 

studie var det viktigt att samtliga deltagare var helt införstådda med vad deras svar skulle 

användas till. De måste känna att de har kontroll över processen, att de kan avstå att 

medverka, att de kan välja att dra sig ur studien samt att de inte efteråt upplever att deras 

berättelser kan användas emot dem, eller att materialet används på något annat sätt än det jag 

inledningsvis informerat dem om. De skulle ju berätta om sitt arbete och behövde få en 

försäkran om att deras medverkan till exempel inte skulle kunna ha en negativ effekt för deras 

relation med arbetsgivaren. Jag informerade dem vid båda datainsamlingstillfällena om deras 

rättigheter och att det i efterhand inte kommer att kunna spåras vem som har sagt vad. Efter 

transkriptionen har det inspelade materialet förstörts och i den kommande resultatdelen har 

jag uteslutit allt som kan avslöja identiteten. Detta innebär att jag har varit tvungen att bortse 

från vissa uttalanden som kunnat bidra med viktig information till min studie men som hade 

kunnat sätta informanten i en utsatt position.   
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Analysmetod 

Det finns en i det närmaste oöverblickbar mångfald av metoder för kvalitativ analys av talat 

språk. Det första valet uppstår redan när forskaren måste bestämma sig för vad i de insamlade 

berättelserna som ska analyseras. Syftet med min analys är inte att studera den hela 

livsberättelsen, utan endast den del som rör den roll individen intar på arbetsplatsen, och ännu 

mer specifikt: hur förstelärarna artikulerar sitt gränsarbete. Vidare är det innehållet i utsagorna 

som står i centrum i min analys, även om jag inte helt kunnat bortse från formen. Inte minst 

har vissa metaforer och användandet av pronomen spelat en viss roll för min analys 

    Innan den egentliga analysen inleddes transkriberade jag det inspelade materialet.  Enligt 

Riessman (1993) sker en del av tolkningen redan vid transkriptionen, då mitt val av detaljer 

kommer att påverka nästa steg av analysen. Då studiens betoning ligger på innehåll och inte 

form har jag visserligen hållit mig till talspråket, men brukat skriftspråkets stavning som 

princip. Felsägningar och upprepningar har tagits med, men inte ljud som hostningar eller 

harklingar. För förståelsens skull har jag använt mig av skiljetecken och då utgått från 

utsagans helhet för att motverka att kommateringen skulle förvanska det informanten säger. 

Uttalade pauser markeras med tre punkter (…), och i de fall jag uteslutit ord eller meningar 

markerar jag det med tre streck (---). Eventuella förtydligande kommentarer sätts inom 

hakparentes [ ].  

    I samband med transkriberingen har materialet anonymiserats. Det innebär att detaljer som 

kunde avslöja informantens identitet eller arbetsplats har utelämnats. Traditionellt brukar 

informanterna förses med påhittade namn när de citeras, men jag har valt att ta 

anonymiseringen ytterligare ett steg genom att koda informanten med en bokstav och en 

siffra. Detta val gjordes av etiska skäl, då kommunen är liten, gruppen av förstelärare 

begränsad och framför allt är andelen män liten vilket gör att könskodade namn ökar 

möjligheten att identifiera informanterna. Att slumpvis fördela manligt och kvinnligt kodade 

namn på mina informanter kändes konstruerat och kan upplevas som ett integritetsintrång, 

och därför valde jag ett neutralt sätt att relatera till de i studien ingående förstelärarna. De 

koder jag använder i stället för namn kommer från diktafonens spår; koder som börjar på 

bokstäverna A, B, C och D härrör från datainsamlingen i augusti, medan M, N och S är 

insamlade i maj. Även här gör jag alltså en form av tolkning, då den kommande analysen 

kommer att bortse från kön som en faktor. 

    Efter transkriptionen vidtog genomläsning av materialet. Vid första läsningen sökte jag 

efter konkreta teman i förstelärarnas berättelser. Jag kunde därvid urskilja fyra dominerande 
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teman: förstelärarnas egenskaper, deras uppgifter, strukturen för uppdraget samt relationer till 

skolans övriga aktörer. Dessa konkreta teman lyftes ur de ursprungliga berättelserna och 

fördes in i en matris. Här var jag noga med att hela tiden förhålla mig till helheten i yttrandet 

så att excerpterna inte skulle tolkas till något som de inte är. På detta sätt begränsades 

materialet för att passa till studiens syfte. Irrelevanta teman som inte hade med 

försteläraruppgiften att göra rensades bort. 

    Nästa genomläsning gjordes på de utvalda excerpterna och nu genom ett raster av 

gränsarbete och diskursanalys (Figur 1). I berättelsernas konkreta teman sökte jag mönster 

som kan svara på denna studies frågor. Hur kan Abbotts (1988) teorier om gränsarbete 

kartlägga den spelplan som förstelärarna rör sig på och avslöja hur deras förhandling om egen 

jurisdiktion är konstruerad? På vilket sätt kan Laclau och Mouffes (1985) begrepp blottlägga 

förstelärarnas diskursiva praktik för att ta kontroll över elementet “den särskilt yrkesskicklige 

läraren”? Ur denna teoretiska genomläsning identifierade jag fyra teman som kan ge uttryck 

för hur förstelärarnas gränsarbete är uppbyggt. Tre teman, förstelärarens unika position, 

förstelärarens egenskaper samt förstelärarens funktion förhåller sig till det sista, 

förstelärarens anspråk på jurisdiktion, genom att de tre första blir det fjärdes förutsättningar.  

 

 

Diskussion av metod 

Kritik som riktas mot kvalitativa studier riktar in sig på svårigheten att dra generella 

slutsatser; resultaten är inte upprepningsbara och slutsatsernas rimlighet är svåra att 

kontrollera (Alvesson & Sköldberg, 2008). Dock ger kvalitativ forskning upphov till en 

mängd hypoteser vars generella giltighet kan prövas. Även om var studie i sig endast utgör en 

Konkreta teman

Egenskaper Uppgifter Struktur Relationer

Teori

Position Kvalitet Funktion Jurisdiktion

Figur 1 Översikt analysprocess 
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liten skärva av verkligheten blir den i relation till all annan forskning ett bidrag till en större 

förståelse av de studerade fenomenen. De berättelser som jag samlat in säger egentligen inte 

något annat än det som en grupp förstelärare i en liten kommun i södra Sverige gav uttryck 

för vid två tidpunkter i början och slutet av ett läsår. När de mönster jag iakttar i dessa 

berättelser, med stöd i teoretiska ramverk, ställs i relation till den redovisade forskningen 

finner jag stöd till att dra de slutsatser jag redovisar i mitt avslutande kapitel. 

    Som jag redan konstaterat är det omöjligt att ha överblick över alla möjliga felkällor, men 

jag vill ändå redovisa de överväganden jag gjort som jag anser kan påverka studiens resultat. 

Framför allt behöver min roll beaktas. Jag har ovan beskrivit min relation till gruppen det 

uppdrag jag fått av min arbetsgivare. För mig har det varit viktigt att ha en medvetenhet om 

dessa relationer och jag har ständigt ifrågasatt hur de skulle kunna påverka de tolkningar jag 

gjort. Det vore naivt att tro att jag till fullo lyckats frigöra mig till en total objektivitet, istället 

måste min roll läsas in i alla nivåer av analys.  

    En ytterligare felkälla som behöver beaktas är vilken effekt gruppåverkan kan ha på 

berättelserna (Cohen et al., 2006). När man svarar i grupp kan den ursprungliga bilden färgas 

av de andras svar, både begränsas och utvecklas. Man kan vara rädd för vad de andra ska 

tycka, men man kan också, när man lyssnar på andras svar, tänka att ”så tycker ju jag också!” 

Här upplevde jag att det inledande skissandet var ett bra stöd. Skissen hjälpte till att hålla fast 

de ursprungliga tankarna, samtidigt som informanten kunde ta del av de andras berättelser. 

Skisserna erbjöd dessutom en struktur till redovisningen. Alla gavs lika möjligheter att tala 

och risken för att någon skulle bli för dominant minskade. 

    Slutligen vill jag diskutera Riessmans (1993) antagande om att tolkning av en berättelse 

sker vid ett flertal nivåer och hur det kan ha påverkat min studie. Vid alla nivåer sker en 

tolkning som utgör en potentiell felkälla. Den första nivån är vid tillägnandet av erfarenheten, 

för min del när jag samlade in förstelärarnas berättelser. Min metod att låta förstelärarna tala 

fritt utan att ställa ledande frågor, och att jag spelade in berättelserna, minskade visserligen 

min tolknings påverkan vid det aktuella tillfället. Däremot påverkades informanterna av såväl 

frågan som av gruppen, vilket jag tidigare diskuterat, och det faktum att jag inte ställde 

följdfrågor gjorde naturligtvis att jag gick miste om fördjupningar av de olika berättelserna. 

De berättelser jag samlat in är i vissa fall korta, men å andra sidan utgör de faktiskt de 

berättelser som spontant och opåverkat väcktes hos förstelärarna av frågan “Var befinner sig 

förstelärarna i förhållande till skolans utmaningar?”  

    Den andra nivån där tolkning sker vid återberättandet av det jag erfarit. Här kan det 

inspelade materialet ge ett sken av objektivt återge vad som sagts. Samtidigt har alla gester 
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och minspel gått förlorade, väsentliga delar av en muntlig berättelse. Jag har anteckningar av 

stämningen i rummet, men de återger ju endast min tolkning. 

   Vid den tredje nivån, transkriberingen, sker en tolkning som har direkt påverkan på den 

kommande analysen. När talat språk ska fästas på papper försvinner en stor del av det talaren 

förmedlar såsom betoningar eller ironiska tonfall. Jag har därför vid analysen regelbundet gått 

tillbaka till det ursprungliga, inspelade materialet för att försäkra mig om att jag i möjligaste 

mån har förstått vad informantens egentligen vill säga och så undvika att yttranden tolkas till 

något de inte är. 

    Analysen, den fjärde nivån, innebär den viktigaste delen av tolkningen. Det teoretiska 

ramverket avgör vilka delar av berättelserna som ska analyseras för att sedan ligga till grund 

för de studiens slutliga slutsatserna. Ovan redogör jag för de olika steg som ingått i min 

forskningsprocess. Vid varje val finns alternativ som kan ta processen i en annan riktning, det 

som styrt mina val är att hela tiden gå tillbaka till vad informanten egentligen säger och hur 

det kan förstås i ljuset av de teoretiska ramarna som gränsarbete och diskursanalys utgör. Ett 

val jag måste göra gäller vilka röster som ska användas för att exemplifiera de mönster som 

framkommer. Det blir nödvändigt att göra val mellan två eller flera informanter som uttalar 

sig om samma sak. Vissa faller bort av etiska skäl då de alltför lätt skulle kunna identifieras, 

men andra blir bortvalda av utrymmesskäl. Alla informanter har emellertid varit väsentliga för 

helheten; att någon har utelämnats beror alltså inte på att det de säger är mindre viktigt. 

Detsamma gäller de skisser jag valt ut för att illustrera förstelärarnas resonemang (bil. 1).  

    Den slutliga tolkningen gör läsaren av denna text. Riessman (1993) säger: “Ultimately it is 

unclear who really authors a text, although Western texts come with individual authors’ 

names penned to them.”  Det jag som författare av texten kan påverka är att i möjligaste mån 

presentera en logisk och välskriven text där teoretiska överväganden redovisas, där slutsatser 

argumenteras för och där de faktorer som påverkar studiens resultat tydliggörs.  
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Förstelärarnas berättelser  

 

En ögonblicksbild från det första datainsamlingstillfället 

Jag står framför den första gruppen av förstelärare med min lilla diktafon i den ena handen 

och en bunt papper i den andra. Jag försöker läsa i deras ansikten hur de kommer att motta 

min förfrågan. Det är en torsdag i augusti, eleverna började terminen i tisdags och jag anar att 

förstelärarnas fokus just nu är på helt andra saker än att rita. Kanske är det min egen stress jag 

läser in i deras ansikten - jag befinner ju mig själv i precis samma situation: kluven mellan 

mitt nya uppdrag som förstelärare och det gamla vanliga som språklärare på högstadiet med 

tusen saker som behöver göras och klockan som tickar på. 

   Jag är bekant med alla ansikten. De tillhör kompetenta, erfarna lärare, män och kvinnor i 

olika åldrar. Vi har under förra terminen träffats ett par gånger i månaden på 

processledarutbildningen, två av dem arbetar på samma skola som jag. En plötslig våg av 

nervositet ilar iskallt genom mellangärdet: kommer min studie verkligen att kunna ge något 

tillbaka till dessa människor? De har, precis som jag - visserligen frivilligt, men ändå - 

hamnat i en situation som på så många sätt känns som ett experiment. Förstelärare, vad är det? 

En titel som hittats på för att politiker ska kunna visa på att de minsann satsar på lärarkåren, 

eller en möjlighet för professionella lärare att äntligen kunna få utrymme för att utföra det de 

önskat göra under så många år?  

   Hela min studie känns just nu som ett annat experiment - vad vet jag egentligen om vad jag 

håller på med? Jag har aldrig gjort det här förut! Trots att jag för en vecka sedan tyckte att jag 

hade förberett mig väl känns allting nu som ett barnsligt påhitt. Jag samlar mig ändå och 

tänker att nu är det väl ändå för sent att ändra sig, ler mot gruppen och hälsar dem välkomna. 

   Jag börjar med att kortfattat redogöra för den utvärdering jag ska utföra för kommunens 

räkning och hur den ska rapporteras. Därefter berättar jag om den masteruppsats jag ska 

skriva och frågar om jag kan få använda deras bilder och berättelser i det projektet. Ingen har 

några invändningar men jag säger ändå att det går bra att skriva på de bilder jag ska samla in 

om det finns några betänkligheter mot att delta i studien. Jag garanterar även att allt som sägs 

inte kommer att kunna spåras, och framför allt vill jag poängtera att jag inte sysslar med att 

bedöma de enskilda förstelärarnas arbetsinsats. 

   Alla förstelärare får ett papper där den fråga står som jag formulerat och omformulerat så 

många gånger: “Var finns du som förstelärare i förhållande till skolans utmaningar?” Jag 

förklarar att det är en skiss och inte ett konstverk jag är ute efter. Jag visar snabbt några 
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exempel på hur skisser kan se ut: diagram, klotter, tankekartor, streckgubbar. Detta för att 

försöka frigöra dem från tanken på en teckning. Jag förklarar också att det inte finns något 

’rätt’ eller ’fel’, utan jag är intresserade av det som min fråga spontant framkallar. Därefter får 

de börja skissa. 

   Fem minuters tystnad, bara det torra ljudet av blyerts mot papper. Jag har medvetet 

begränsat tiden för skissningen eftersom alla mina år som svensklärare har gett mig erfarenhet 

att starta igång kreativitet hos grupper. Den erfarenheten säger att begränsningar ökar 

spontaniteten; man blir tvungen att ta det första som kommer in i huvudet. 

   Så är tiden ute och jag ger diktafonen till försteläraren på min vänstra sida. Hen kastar några 

osäkra blickar runt om i rummet, det verkar som om det finns en osäkerhet kring hur 

kollegorna ska uppfatta det som ska sägas, men visar sedan upp sin bild och börjar berätta. 

    Jag lyssnar till allas berättelser utan att ställa följdfrågor. Några gånger får jag bekräfta att 

uppgiften är helt rätt uppfattad när någon tycker att de har skissat på ett annorlunda sätt än 

alla andra. När alla har sagt sitt tackar jag för att de deltagit, svarar på frågor om vad jag ska 

göra med materialet och samlar sedan in alla skisser. 

    Det blir sammanlagt fyra datainsamlingstillfällen, två i augusti och två i maj. När den sista 

berättelsen är inspelad och den sista skissen insamlad står jag med ett material som fyller mig 

med respekt. Mina informanter har anförtrott mig med en värdefull gåva, nämligen berättelser 

om något som är en väsentlig del av deras liv: deras arbete. Nu börjar mitt arbete med att 

blottlägga de gemensamma strukturerna i deras berättelser; att utröna vad de egentligen säger 

om sin plats i skolan. 

 

”Som spindeln i nätet” - att befinna sig i händelsernas centrum  

Abbotts (1988) syn på professionella strävanden skapar en bild av ett fält där gränser ska 

upprättas. De som arbetar inom detta fält söker på olika sätt få tillgång till de områden de 

upplever som attraktiva och arbetsuppgifter som de anser sig vara bäst skickade att utföra. 

Om vi håller kvar den bilden blir någon sorts geografisk utgångspunkt nödvändig för att 

kunna inmuta och kräva ensamrätt över ett specifikt område, att upprätta jurisdiktion. När 

förstelärarna i min studie talar om var de befinner sig är den mest vanligt förekommande 

bilden i mitten av någonting; i mitten av många utmaningar eller i centrum av ett stort 

kontaktnät, och att de därigenom utgör en knutpunkt för många relationer. De relationer som 

nämns är dels de för alla lärare vanligt förekommande, såsom med elever, kollegor, 

skolledning och föräldrar, men även relationer med andra enheter inom organisationen och 
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förvaltningen samt kontakter utanför organisationen såsom forskning eller externa 

organisationer. Den centrala positionen kan både vara positiv och negativ. Det är utmanande 

att vara i händelsernas mitt, speciellt om det inte är riktigt klart vilka förväntningar positionen 

egentligen medför.  

 

A3: Jag har mest en enda röra på min här. Och det är väl lite så… Jag lyckades få in mig själv någonstans 

här i mitten och det är väl lite så jag känner med den här… det här yrket. Att det är så mycket 

runtomkring, och så samarbetet där mellan rektorer, centralt och lokalt, och personalen på skolan och 

elever. Och så är det identifiera utmaningarna där och utvecklingsområden. Och då någonstans ska det 

bidra till en utveckling. 
 

Det är i mitten av en röra som förstelärare A3 placerar sig. De som ingår i röran är rektorer, 

personal och elever, men relationerna till dem är ’röriga’. ”Centralt och lokalt” refererar till de 

oklara gränserna mellan vad som tillhör det centrala uppdraget och vad som ska göras på den 

lokala skolan. Det finns en känsla av överväldigande i denna bild, vilket kan härledas till 

bristen på struktur och oklara förväntningar som präglade det gångna året.  

    Förstelärare D2 nedan använder sig av en metafor som egentligen beskriver samma sak 

men med en känsla av kontroll. Metaforer är språkliga bilder som har en förankrad funktion i 

vårt sätt att tala och tänka (Bergström & Boréus, 2005). Genom att använda en välkänd 

metafor kan talaren effektivt förmedla - mer eller mindre medvetet - en större förståelse för 

vad hen vill förmedla genom att antyda ett bakomliggande sammanhang (a.a.).  

 

D2: [Jag] sökte på grund av [ett bestämt pedagogiskt område] som efterfrågades eftersom jag har en viss 

kompetens i det området. Jag känner mig lite som spindeln i nätet, att man är någonstans i mitten och så 

tillknuten till ledning, elever, arbetslag och ämneslärare. 
 

Denna välkända metafor, spindeln i nätet, ger en större känsla av kontroll än det som 

förstelärare A3 uttrycker. Metaforen tolkas enligt Svenska Akademiens Ordlista (2015) som 

ha möjlighet att styra händelseförlopp e.d., och förstelärare D2 förklarar metaforen genom att 

beskriva ett speciellt område inom vilket hen upplever “viss kompetens”.  Nätmetaforen 

fortsätter emellertid med adjektivet ”tillknuten” till sammanhanget som består av ”ledning, 

elever, arbetslag och ämneslärare”. ”Tillknuten” skapar en dubbeltydig bild. Det finns ett 

element av ofrihet i detta adjektiv, vilket står i kontrast till det traditionella uttrycket av 

kontroll. Eventuellt kan det naturligtvis röra sig om en felsägning, att informanten egentligen 

bara vill uttrycka den centrala positionen, men när jag ser till det sammanhang där detta 

uttalande görs så kan omständigheter urskiljas som skulle kunna tala för att det finns fog för 

det dubbla budskapet, nämligen den bristande strukturen som förstelärare A3 talar om.  
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I slutet av läsåret har förväntningarna på förstelärarna förtydligats vilket blir synligt hos flera 

förstelärare vid det andra datainsamlingstillfället. 

 

M13: Och jag har ritat mig mitt på papperet för jag känner att, det känns som jag är mitt i allting och det 

händer en massa saker runt omkring. Och det sker hela tiden en utveckling. Och det känns klarare nu vad 

min roll är och vad jag ska göra. 

 

I denna excerpt framträder fortfarande en bild med mycket aktivitet runt den aktuelle 

försteläraren. Skillnaden är att det har skett en “utveckling” vilket medfört att “det känns 

klarare”. Detta härrör från att det utförda gränsarbetet under året faktiskt har burit frukt. 

Förstelärargruppen har aktivt argumenterat för att få gränserna kring uppdraget förtydligade 

och ledningsgruppen har gensvarat på detta genom att ge gruppen ett tydligare mandat. 

 

Positionens konsekvenser   

Den centrala positionen får konsekvenser vad gäller relationer. När förstelärarna placerar sig i 

mitten med kollegor, ledning och elever runt omkring skapas en distans mellan dem och de 

övriga då försteläraren befinner sig på en position de andra inte har tillgång till. En gräns gör 

något med dem som befinner sig på de olika sidorna av den gränsen; en grupp ’förstelärare’ 

skapas och samtidigt skapas ’icke-förstelärare’. Förstelärare M13 hanterar detta genom att 

använda uttrycket “roll” i excerpten ovan, vilket gör det möjligt att positionera sig på flera 

platser. Om positionen som förstelärare är en roll kan den intas och sedan lämnas när en 

annan roll är mer angelägen. 

    Den centrala positionen har emellertid ett antal positiva konsekvenser. Alvunger (2015) 

beskriver hur förstelärare kan få en aktiv roll i ett flertal inkapslade subsystem inom 

organisationen. I sina berättelser bekräftar förstelärarna i min studie att de ofta kan röra sig 

genom flera nivåer i kommunens organisation. De har god kännedom om det elevnära arbetet 

och har personliga relationer med lärarkollegiet, samtidigt som de har en tätare kontakt med 

rektorn än de övriga medarbetarna. 

 

B5: Jag har beskrivit det som cirklar, tre eller fyra cirklar. Den innersta cirkeln är alla som är i skolans 

värld: föräldrar, elever, pedagoger, förstelärare, rektorer och övrig personal. Eller – rektor, som det är hos 

oss, vi har en. Alla vi blir utsatta av olika former av utmaningar och får ta emot och ge, så att säga, på 

olika sätt. Ringen utanför det är då förstelärare och rektor och övriga utvecklingsledare. Då tänker jag på 

SSA och på – vad kallar vi dem här, de är ju också utvecklingsledare  – barn gör rätt om de kan, och så.  

Vi får ta andra former av utmaningar och vill ha (utmaningar). Kretsen utanför, där tycker jag – i alla fall 

hos oss – rektor och förstelärare som får fatta lite olika former av beslut och har ett tajtare samarbete 

kring utvecklingen i helhet på vår skola. Utanför där är ju rektorn som ju så klart är ensam ansvarig för 

hur allting ska organiseras och se ut på vår skola. 
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Förstelärare B5 (Bil. 1, skiss 1) ger en bild som illustrerar Alvungers (2015) tal om 

förstelärare som aktörer i inkapslade subsystem. Den innersta cirkeln beskriver det rum där 

alla aktörer i skolan befinner sig. Nästa cirkel innefattar rektor och de pedagoger som har 

olika typer av utvecklingsuppdrag. Dessa två cirklar är bekanta för skolorganisationen sedan 

tidigare, men nu har det tillkommit ytterligare en cirkel där endast rektor och förstelärare 

befinner sig och får ”fatta lite olika former av beslut”. I den yttersta cirkeln – det yttersta 

ansvaret – lämnas emellertid rektor ensam. I förstelärare B5:s bild är rektorn någon som 

befinner sig på samtliga nivåer i skolans arbete och delaktig tillsammans med pedagogerna i 

skolans olika utmaningar, förutom i den allra högsta nivån av beslutsfattande.  

    Hos förstelärare D1 framkommer en annan bild där kontakten mellan rektorn och det 

dagliga arbetet är bristfälligt, men där förstelärarna kan vara den kanal som ser till att 

information och beslut kan flöda bekymmersfritt i båda riktningarna. 

 

D1: Jag ser förstelärarskapet som ett uppdrag där man blir en länk mellan skolledningen och resten av 

kollegiet, så att säga… Men just det här att vara den här länken… det blir ju på något vis så, och jag 

tycker att… det måste finnas, att det känns viktigt för det är ju väldigt svårt för rektorerna att ha tillräcklig 

insyn i vad som sker i arbetslagens processer och de enskilda lärarnas undervisningsprocesser. Det är 

svårt även med förstelärarna men man får en bättre bild genom förstelärarna så att vi på något vis kan hela 

tiden hjälpa våra kollegor att ge feedback till rektorerna samtidigt som vi kan hjälpa rektorerna att nå ut 

med sitt budskap med att utforma utvecklingsprocessen för hela kollegiet. Det är en stor vinst att man 

som förstelärare undervisar nära elever och nära kollegor i det som är skolans hjärta – undervisningen, 

elevrelationen på ett annat sätt, samtidigt som vi får ta del av skolledningens perspektiv. På ett annat plan 

än vad man gör som lärare annars.  

 

Förstelärare D1 beskriver sig vara ”en länk” mellan ledning och kollegium. Vikten av detta 

motiveras med att ” det är ju väldigt svårt för rektorerna att ha tillräcklig insyn i vad som sker 

i … [olika] processer”. Försteläraren fungerar i två riktningar: uppåt genom att ” hjälpa våra 

kollegor att ge feedback till rektorerna”, och samtidigt nedåt genom att ”vi kan hjälpa 

rektorerna att nå ut med sitt budskap”. Försteläraren ingår sålunda i flera gemenskaper. 

Samtidigt görs en antydan till distansering till såväl rektorer som övriga kollegor genom att 

vara ”nära elever och nära kollegor” – men inte en av dem; man ”får ta del av skolledningens 

perspektiv”, men man ingår inte i det. Återigen kan detta vara ett fall av felsägning eller 

felsyftning, men det kan också tolkas som en upplevd gräns mellan olika funktioner i 

organisationen. 

 

Sammanfattning – den centrala positionen 

När förstelärarna i studien talar om sin position är det den unika rollen som betonas. Genom 

att de ingår i flera nivåer på arbetsplatsen på samma gång uppstår ett utrymme som går att 

göra anspråk på. Elementet ’den särskilt yrkesskicklige läraren’ är, utifrån en diskussion om 
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positioner, någon som uppehåller goda relationer med både skolledning och kollegor och som 

fungerar som en kanal mellan dessa nivåer i båda riktningarna. På detta sätt upplever de att de 

har möjlighet att bidra till varaktig utveckling på arbetsplatsen. Det unika ligger i att 

försteläraren har tillgång till flera perspektiv genom att den större delen av tjänsten 

fortfarande innebär att vara lärare och en del av arbetslaget, samtidigt som en del av tjänsten 

innehåller arbetsledande uppgifter.  

    Det aktiva gränsarbetet består i att förstelärarna önskar att förväntningarna ska vara mer 

tydligt uttalade. Deras problem består nämligen i att de inte har någon beslutsrätt vilket 

begränsar handlingsutrymmet. Allt vad de vill genomföra måste sanktioneras av skolledare. 

På den lokala skolan är detta inte ett bekymmer eftersom de helt enkelt bara kan fråga sin 

rektor och sedan få ett direkt svar. Det blir mer bekymmersamt med det centrala uppdraget då 

beslut måste fattas som rör hela organisationen. Här kan ju inte en enskild rektor fatta beslut 

utan det måste göras på förvaltningsnivå. När förstelärarna lämnas ensamma blir 

förstelärarrollen handlingsförlamad, och möjligheten att utnyttja förstelärarens tillgång till 

flera nivåer i organisationen går förlorad om inte spelreglerna är klara. Följaktligen blir det 

viktigt för förstelärarna att framhäva den unika positionens fördelar i sin diskurs  

     

”En sådan människa som vill driva, som vill ligga på” – förstelärares 

kvalitet 

Det andra temat anknyter direkt till den centrala frågeställningen: Vad är en särskilt 

yrkesskicklig lärare? Det kan vara lätt att argumentera för att detta är omöjligt att definiera, 

vilket belyses i forskningsöversikten ovan, där olika synsätt framställs kring om huruvida det 

är möjligt att definiera den professionella läraren eller om det ens är önskvärt.  

    Det tema jag valt att isolera handlar därför om hur förstelärarna i studien beskriver sig 

själva. Liksom i t.ex. Öhman Sandberg et al. (2016) vittnar förstelärarna i min studie om 

stolthet över uppdraget och den arbetsglädje som uppgifterna innebär. De berättar gärna om 

olika projekt som bedrivs och om tillfredsställelsen över att äntligen få möjlighet att arbeta 

med skolutveckling. Förstelärare D5 säger med emfas: 

 

D5: Jag hoppade på detta och kände att wow äntligen kommer det något som jag brinner för, det jag alltid 

har velat med eleverna och med mina kollegor. 

 

Egenskaper som lyfts fram är god ämneskunskap och god förmåga att förmedla detta till 

elever, vilket stämmer överens med det förordningen om karriärsteg för lärare (SFS 2013:70) 

förutsätter. Dessutom tillkommer hos förstelärare D5 en tydlig passion för yrket, vilket även 
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lyser igenom i dennes skiss (Bil. 1, skiss 2). I förstelärarnas berättelser framstår snart att det 

inte räcker med förordningens krav på “väl vitsordat arbete” och “särskilt god förmåga att 

förbättra elevernas resultat”, då uppdraget visar sig innehålla arbetsledande uppgifter. 

 

C5: När jag sedan började jobba, nu fick jag det, och då visade det sig att jag tog på mig mycket och 

gjorde många olika saker som inte alls hade med det att göra. Men det var jätteroligt. Och jag är en sådan 

människa som vill driva, som vill ligga på. Jag tycker det är kul med utveckling och så vidare. 

 

Med förstelärare C5 beskrivning om ”en sådan människa som vill driva, som vill ligga på”, att 

nya uppgifter som tillkom var ”roligt” och ”det är kul med utveckling” frammanas bilden av 

en positiv, utvecklingsbenägen och arbetsvillig person. Beskrivning av försteläraren som 

någon som är beredd att ta på sig lite mer än andra återkommer i många andra berättelser. 

Vanligt är att förstelärarna, förutom att utföra de uppgifter som ingår i uppdraget, har kommit 

att känna ett större ansvar för hela skolans utveckling och då gärna tar på sig arbetsuppgifter 

för att få den grundläggande verksamheten att fungera. Detta sker ofta i konflikt med 

försteläraruppdraget då tiden inte räcker till. 

 

M6: På vår skola så har vi personalbrist. Där är inte tillsatt så många som det skulle ha gjort. Och det 

resulterar då i att flera lärare har fått ta över tomma tjänster, så att vi har fått mer att göra. Gäller även mig 

själv då. Och det är där mitt lilla dilemma hamnar. Där slits jag mellan att vara den läraren som jag alltid 

har vart som ställer upp, hjälper, alltså stöttar. Och så samtidigt har jag förstelärartiden på torsdagarna. 

Och den ryker ju. Nästan alltid. För att jag måste gå in och då, ja...jag måste ju göra mitt 

försteläraruppdrag, för annars kommer ju kollegorna till att börja prata om “vad gör NN egentligen på sitt 

uppdrag? Det syns ju inte.” 

 

Hos förstelärare M6 berättas om någon som visat sig ha kvaliteter som en god lagarbetare 

redan före karriärlärarreformen. Nu har hen fått nya uppgifter och även tid till att utföra dem, 

“förstelärartiden på torsdagarna”. Det är svårt att få tiden att räcka till att både vara en skicklig 

lärare på den lokala skolan och att vara en drivande kraft i det kommunövergripande, 

skolutvecklande uppdraget, därför uppstår en konflikt mellan den “jag alltid vart” och den nya 

rollen som ska driva skolutveckling. Utnämningen har gjort att försteläraren känner sig 

skyldig att redovisa sina arbetsinsatser för sina kollegor, vilket gör att hen tar på sig fler 

arbetsuppgifter än det egentligen finns tid för.  

 

Ambitionens konsekvenser 

N1: ... jag hör många som är ganska frustrerade och det märks inte och man jobbar och jag tror att 

gemensamt för oss är att vi är ganska ambitiösa personer. Och det är också en fara att det kan verka då 

som luddigt, det här försteläraruppdraget. Jag tror att det är viktigt att ställa sig frågan: hur stort ska det 

vara? Hur mycket ska vi göra? För annars kan vi jobba ihjäl oss 

 

Förstelärare N1 beskriver förstelärarna som ambitiösa personer som riskerar att bränna ut sig 

om det inte förtydligas vilka uppgifter som ska ingå. Frustrationen syns även i den tillhörande 
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skissen (Bil.1, skiss 3). Erlandsson och Karlsson (2018) gör i sin studie jämförelser mellan 

tidigare system av arbetsledande funktioner i skolan och förstelärarsystemet, och de menar att 

medan tidigare system präglades av tillit präglas det senare av kontroll. Hjalmarsson och 

Löfdahl Hultman (2016) menar att titeln i sig är provocerande, vilket leder till att kollegorna 

ställer orealistiska krav.    

 

M11:  ...som man då ska ha en liten grupp och man ska driva och där har vi fått klarhet i det mer och mer 

och det börjar, kan säkert bli skitroligt, det där. Kollegor ska man få med sig, skola, kommun, Så de här 

olika ringarna symboliserar lite var man befinner sig ibland och var de andra grejerna gör. Det…   Man är 

ju lärare, man ställer ju upp för andra som är sjuka, vikarier och sånt.   Men just tiden ibland, det är tufft. 

Men det är väl därför man är lärare. 

 

Förstelärare M11 har svårt att hinna med alla krav som ställs på förstelärare. Hen berättar om 

hur förstelärarskapet innebär ett större ansvar för att skolan ska fungera. På grund av att det 

dagliga arbetet inkräktar på den tid som är avsedd för försteläraruppdraget räcker inte tiden 

till för alla uppgifter som ackumulerats. Denne informant hade svårt att sätta ord på det hen 

ville uttrycka, vilket framkommer i den lite ostrukturerade excerpten. Redan det tolkar jag 

som ett tecken på hur besvärlig konflikten upplevs vara. Däremot lyckas hen fånga upp 

kärnan i konflikten då hen säger: “Man är ju lärare, man ställer ju upp...” och vidare: “Men 

det är väl därför man är lärare.” I dessa formuleringar ligger dels en grundläggande 

identifikation med gruppen “lärare”, en hårt arbetande yrkeskår, men samtidigt en definition 

av vad som krävs av en förstelärare: att ta ansvar för hela skolan och tycka att det är uppgifter 

som gör arbetet som lärare meningsfullt. 

 

Ett förändrat uppdrag 

D7: Jag gillar utmaningar men ibland känns det som om vi aldrig blir riktigt färdiga, det blir man ju aldrig 

men… Det här är utifrån min egen undervisning där jag känner att jag tror på det jag gör att eleverna lär 

sig bra på detta vis, att jag kan vara en förebild genom att ha öppet klassrum, att en god lärare har fått 

detta uppdrag. Sedan har det kommit många grejor på vägen och det ser jag som en utmaning att handleda 

andra osv 

 

Förstelärare D7 beskriver sig själv som någon som gillar utmaningar men är frustrerad över 

att lärararbetet präglas av att ” vi aldrig blir riktigt färdiga”. Densamme beskriver sig själv 

som ”en god lärare” som tror på sitt sätt att arbeta. Här beskrivs den ursprungliga tanken med 

förstelärare där goda lärare skulle vara förebilder och ha ”öppet klassrum”, och förstelärare 

D7 tycker sig vara en god representant för den gruppen. ” Sedan har det kommit många grejor 

på vägen” då uppdraget breddats, men ”det ser jag som en utmaning”. 

    När karriärlärarreformen sjösattes 2013 var det vanligt att inga speciella uppgifter följde 

med utan utnämningen sågs som ett erkännande av ett gott utfört arbete. Då talades mycket 



54 
 

om att förstelärarna skulle ha ’öppet klassrum’ för att andra lärare skulle kunna komma in och 

ta del av det goda arbetet. Alvehus et al. (2019) menar att denna förstelärarroll har haft svårast 

att finna legitimitet bland kollegor. 

    De inledande rapporterna, bland annat från Statskontoret (2017:1), har lett till att 

Skolverket rekommenderar att huvudmän “rekryterar förstelärare genomtänkt, tydliggör deras 

uppdrag för alla lärare och låter dem leda viktiga utvecklingsuppdrag” (Skolverket, 2017). För 

förstelärare D7 ovan, och alla andra som tillhör den första generationens förstelärare, innebar 

det en förändring av premisserna. De egenskaper som efterfrågades initialt var fokuserade på 

vad som skapade en lärare som fick goda resultat i klassrummet. Den nya inriktningen 

efterfrågar lärare som är skickliga på att leda andra lärare. Under studiens gång var det några 

förstelärare som avslutade sitt försteläraruppdrag, och tänkbart är att de förändrade 

premisserna kan vara en anledning.  

 

Sammanfattning – kvalitet 

När förstelärarna i studien talar om sina egenskaper beskriver de en person som är en 

ämneskunnig lärare, väl lämpad för undervisning, vilket stämmer in på förordningens krav. 

Ännu tydligare lyfts dock bilden av utvecklingsledaren fram, där egenskaper som ambition, 

pålitlighet och uthållighet är egenskaper som skulle kunna efterfrågas. Framför allt är de 

villiga till att axla den ökade arbetsbördan som ett ökat ansvar innebär. De uppfattar att 

utnämningen till förstelärare är ett erkännande av dessa egenskaper och det ger dem 

motivation till att acceptera den ökade arbetsmängden. 

    Hos förstelärarna varierar naturligtvis synen på vilken roll en de ska identifiera sig med, 

men påfallande är att den ursprungliga tanken, med försteläraren som en vanlig lärare, bara 

lite bättre än andra, inte ges stort utrymme. Istället är det den ovan nämnda utvecklingsledaren 

som blir den ’särskilt yrkesskicklige läraren’. Detta stämmer överens med den utveckling som 

sker nationellt. Öhman Sandberg et al. (2016) ställde frågan i sin rapport om det var den gode 

läraren eller den gode utvecklingsledaren som skulle anställas som förstelärare, och 

Skolverkets nuvarande rekommendationer är att förstelärarna ska leda det kollegiala lärandet.  

    De oklara förväntningarna lyfts fram som ett problem. Det ligger en risk i att ge ambitiösa 

människor uppgifter med otydliga ramar samtidigt som kollegor efterfrågar tydliga resultat 

som ska motivera den högre lönen. Denna diskurs framhåller förstelärarnas kvalitet och 

lämplighet men varnar samtidigt för följderna av brist på gränser. På det sättet kan de 

framhållna egenskaperna användas för att driva fram en jurisdiktion. Ett hot kan anas mellan 

raderna: ’Ge oss ramar, annars blir ni ansvariga för lärares sjukskrivningar!’ En sådan retorik 
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skulle kunna tyda på en känsla av brist på handlingsutrymme, vilket stämmer överens med 

stämningen hos de förstelärare som uttryckte sig på detta sätt. 

    När förstelärarna i undersökningen måste välja mellan den lokala skolans behov eller 

utvecklingsuppdraget så väljer många båda. Här ligger en inbyggd konflikt mellan olika 

identiteter. Laclau och Mouffe (1985) talar om att subjektet är fragmenterat och kan 

positioneras på flera platser samtidigt för att undvika konflikten mellan de båda rollerna. I det 

här fallet uppstår en konflikt mellan positionerna på grund av att tiden inte medger 

försteläraren att vara en yrkesskicklig lärare i sitt dagliga arbete med eleverna och samtidigt 

leda skolutveckling. Lösningen som antyds hos några förstelärare är att arbeta hårdare, någon 

nämner till och med att semestern ska tas i anspråk för att hinna med att göra ett bra arbete i 

båda rollerna. 

 

”Den som hittar de gemensamma punkterna” - att motivera sin existens 

En viktig del av ett gränsarbete är att motivera sin existens. Det blir inte mindre viktigt för 

förstelärare, vars yrkesbenämning är politiskt konstruerad. Här krävs ett aktivt diskursivt 

arbete som försvarar förstelärarens nödvändighet och nytta. 

 

D2: Jag hoppas och tror att jag kan inspirera och vägleda andra, både andra kollegor som har samma 

ämnen som mig men också de kollegor som jag har i arbetslaget. Just för att vi ska tillsammans kunna 

utveckla verksamheten och inom ämnet, höja kvalitén på undervisningen. Också för att kunna kämpa mot 

samma mål, det tycker jag också är viktigt… Alla vi, ledning, jag, ämneslärare och arbetslag jobbar så 

klart för att det ska bli bättre för eleverna och för deras kunskapsutveckling ska vara så bra som möjligt, 

för att undervisningen ska vara så bra som möjligt och utmanande som möjligt. Det finns många bollar i 

luften hela tiden och jag kan tänka mig att lite grand blir det vårt uppdrag att hitta de gemensamma 

punkterna för att det ska bli en helhet i slutändan, men också för att kunna dra rektorerna i ärmen och säga 

”Vänta nu, ska vi avsluta detta innan vi börjar på något nytt? Hur ska vi knyta samman? Hur ser det ut för 

våra kollegor att det hänger ihop det vi gör eller är det bara nya idéer som kastas in? ”Jag tror att saker 

och ting hänger ihop men att ibland behöver man hjälp för att se det. 

 

Förstelärare D2 betonar det kollektiva ansvaret, alla i skolan ska ”kämpa mot samma mål” där 

förstelärarens roll blir att ingå i och arbeta för kollektivet. Med denna bild kan ett retoriskt 

element läsas in mellan raderna, ett försvar mot den kritik som riktas mot att satsa på 

individer istället för kollektivet (Hardy & Rönnerman, 2018). Förstelärare D2 menar att 

kollektivet tjänar på att försteläraren får uppgiften att ”hitta de gemensamma punkterna för att 

det ska bli en helhet i slutändan”. Eftersom “det finns många bollar i luften” är det svårt för 

lärarkollektivet att urskilja vägen framåt, men en specifik roll - förstelärare - kan underlätta 

arbetet för alla de övriga att få “en helhet”. Återigen betonas den specifika rollen att vara 

förmedlaren mellan rektor och kollegium, att försteläraren kan ge rektorn ”hjälp för att se det” 

som lärarkollektivet vill förmedla. Denna roll skulle då kunna vara till nytta för såväl lärare 
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som skolledning. Den bild som framställs här antyder en viss ojämlikhet i förhållandet, när 

försteläraren ska ”kunna dra rektorerna i ärmen”. Metaforen leder tankarna till ett barn som 

försöker få en vuxen att lyssna. Dock framträder denna ojämlikhet som en positiv 

förutsättning, då försteläraren genom sin underordnade position gentemot rektorn inte utgör 

ett hot mot vare sig sina kollegor eller rektor, utan snarare en tillgång för alla.  

     Vid det andra datainsamlingstillfället framkommer berättelser om ifrågasättande kollegor, 

inför vilka förstelärarna måste försvara sin existens. De behöver visa att de kan fylla en 

funktion som innebär en ökning av kvaliteten i skolan men att de även underlättar tillvaron för 

de övriga aktörerna. Förstelärare M2 resonerar om hur kritiska kollegor ska hanteras. 

 

M2:  Det har ju börjat, det har funnits hela tiden frågor från kollegor. Man hör: vad gör förstelärare? Hur 

kan de ha så mycket extra pengar? När ska arbetet synas? Och många gånger tänker jag att vi faktiskt gör 

ett jättestort arbete, det syns inte tillräckligt. Det menar jag, det ligger också delvis på oss själva, kanske 

måste arbeta mer med att synliggöra vårt arbete, berätta det vi faktiskt gör. Så att människor får en 

förståelse för det. 

 

Problemet är, enligt förstelärare M2, att det inte är tillräckligt synligt för kollegorna hur 

mycket de arbetar. I avsnittet ovan om förstelärares kvalitet nämns dilemmat att hitta balans 

mellan rollerna som den ’vanliga’ läraren och försteläraren. Den lösning som framhålls är att 

de ”kanske måste arbeta mer med att synliggöra vårt arbete, berätta det vi faktiskt gör.” Med 

andra ord efterfrågas ett medvetet diskursivt arbete för att befrämja den egna diskursen. Det 

räcker alltså inte med att bara göra ett bra arbete, det måste finnas en strategi för att 

synliggöra och argumentera för det. 

 

M6:  För jag har också hört kommentarer om ”vad gör de där förstelärarna egentligen?”  Det tycker jag 

sliter på mig, därför att jag måste jobba mer. För att jag står inte ut med tanken på att någon inte skulle 

tycka att jag gör ett bra jobb. Så det ger mig en rejäl extra arbetsbörda. Och det är väl kanske inte 

meningen.---Jo, för min del har det gått så långt att jag tänkt att nästa termin ska jag bokföra exakt 

varenda minut vad jag gör, så jag kan bevisa att jag jobbar. Så illa är det. Och ta upp hur många av de här 

minutrarna går ut till att hjälpa andra när måste jag rycka in och ta min egen klass ständigt och jämt. Där 

känner jag att jag måste börja bevisa vad jag gör. 

 

Förstelärare M6 beskriver hur kollegor ifrågasätter hur förstelärare kan ha högre lön, vilket 

frammanar stress och ett tvång att redovisa vad som görs ”för att jag står inte ut med tanken 

på att någon inte skulle tycka att jag gör ett bra jobb.” I denna berättelse är lönen en 

bidragande orsak till att försteläraren ifrågasätts. Det är värt att notera att ingen av 

förstelärarna i studien vid något tillfälle nämner lönen som motivation till att söka en 

karriärtjänst, utan det är i detta sammanhang som lönen dyker upp: som grund för konflikt. 

Förstelärarens strategi för att möta kritiken blir att redovisa minut för minut vad som görs, och 
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så kunna motivera löneförhöjningen. I detta resonemang pressas försteläraren till att välja 

kvantitet före kvalitet, tillit har fått ge vika för redovisning. 

 

Det existensberättigande arbetet 

Det finns emellertid andra exempel där ett kvalitativt arbete är det bästa argumentet. 

 

M3: Jag känner väl att det lokala uppdraget är påverkbart, att där kan man påverka, där kan man ha koll 

på grejerna. Jag tror att det syns, för vi driver sådana grejer som… där våra kolleger är inblandade. 

 

Förstelärare M3 (Bil. 1, skiss4) uppskattar ”det lokala uppdraget” för det ”är påverkbart” och 

det är möjligt att ”ha koll på grejerna.” På de lokala arbetsplatserna är förstelärarnas arbete 

synligt då det utförs tillsammans med kollegorna.  I den enkät som gjordes bland lärare i 

kommunen framkom att mer än hälften upplevde att deras arbete hade påverkats i en positiv 

riktning av förstelärarnas arbete, och samtliga rektorer svarade att de upplevde att 

förstelärarna påverkat övriga lärares arbete helt eller till stor del. Resultatet var överraskande 

eftersom liknande enkäter fått rätt nedslående resultat i andra kommuner (t.ex. Alvunger & 

Trulsson, 2016). I analysen av enkäten i den aktuella kommunen framträder de lokala 

uppdragen som den enskilt viktigaste faktorn för en positiv inställning: Förstelärare har lett 

skolutvecklingsprojekt som har utgått från de lokala skolornas behov och som haft betydelse 

för det dagliga arbetet. På det sättet blir det synliga, konkreta arbetet det bästa argumentet. 

   Samma förstelärare fortsätter med att resonera kring skolledningens ansvar för strukturera 

det centrala arbetet som förstelärarna ska göra.  

 

M3: Det centrala som vi då har varit ute på vissa skolor och hållt på med, vissa grejer känner jag att: från 

början så fanns där inga skolledare eller från förvaltningen inblandade och nu går det inte att få något svar 

överhuvudtaget, för där finns ingen uppifrån. Och det… det blir ju att det blir oklart med både målet och 

uppdragen ibland, som gör att man har… blir frustrerad. Och sen dyker det ju alltid upp lite glada 

överraskningar då och då, uppifrån som man bara ska ta med en klackspark och liksom dämpa bollen och 

sätta den i fart igen. Jepp. 

 

Vad gäller det centrala uppdraget har inte mycket hunnit göras vid denna tidpunkt, och där 

uteblir den positiva feedbacken. Ett problem är att ledningen upplevs för passiv ”och nu går 

det inte att få ett svar överhuvudtaget”, vilket syftar på att förstelärargruppen kommit med 

förslag på en struktur för det centrala uppdraget, men sedan inte fått feedback på förslaget. 

Däremot kan det plötsligt dyka upp oväntade uppgifter, “glada överraskningar”, ”som man 

bara ska ta med en klackspark och liksom dämpa bollen och sätta den i fart igen.” Metaforen 

är humoristisk till sin karaktär. Att ’ta något med en klackspark’ definieras i SAOL (2015) 

med ’ta lätt på något’, vilket får en ironisk klang hos försteläraren, som precis har uttryckt sin 
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frustration över brist på feedback.  De överraskningar som kommer är inte “glada”, men 

förväntas tas emot utan protester och sedan genomföras. I bilden ligger ännu en dimension då 

fotbollsmetaforen fortsätter med att försteläraren förväntas “liksom dämpa bollen och sätta 

den i fart igen”. Det anspelar på den professionella fotbollsspelaren som hanterar besvärliga 

situationer med elegans och lätthet. Så även om bilden framställs med viss ironi lyser ändå en 

stolthet och tilltro till den egna förmågan igenom.  

 

Behov av stöd  

Rektorer spelar en stor roll i förstelärarnas kamp för att motivera sin existens. Dessa chefer 

förväntas stå bakom sina förstelärare och även försvara dem mot kritiska kollegor. 

Förstelärare M5 visar på vad som händer när detta stöd saknas. 

 

M5: ..och därför så har det blivit lite grand med uppdraget att man får …alltså nästan skapa det själv. Man 

har inget bollplank  mot någon chef där --- Och så får man hoppas att man får fortsätta. Det känns lite 

grand att man äntligen kommer fram till när man ska börja jobba och så börjar tiden ta slut. 

 

Även förstelärare M5 använder en idrottsmetafor genom att likna den önskat närvarande, men 

tyvärr frånvarande ledningen vid ett ”bollplank”, och konstaterar att när det gäller uppdraget 

så får man”…alltså nästan skapa det själv”. Då det främsta argumentet för förstelärararnas 

existens är ett tydligt, verksamhetsnära skolutvecklingsarbete som kollegorna kan dra nytta 

av, blir den förstelärare som ställs utan stöd från sin rektor utlämnad. Dessutom går tiden 

obönhörligt, och då uppdraget är tidsbestämt måste något resultat kunna redovisas innan tiden 

tar slut. Förstelärare N7 framhåller att det är viktigt att rektorn är den som talar om för övriga 

kollegor vad uppdraget innebär. På det sättet ska kollegorna förstå att “det inte kommer från 

oss själva” och så ge legitimitet till uppdraget. 

 

N7: med tanke på vad alla precis har sagt. Jag tror att det är jätteviktigt att rektorerna är de som går ut 

med våra uppdrag och berättar om vad det är vi ska göra. Att det inte kommer från oss själva. Och där 

skulle jag vilja lägga till att det är en fördel att vara två eller tre och få avsatt tid tillsammans och att den 

tiden hålls helig och att man har så mycket utbyte av varandra. Det tycker jag är en styrka hos oss.  

 

Förutom rektor är stöd från andra förstelärare viktigt. Att ingå i ett kollektiv ger dels stöd i att 

utforma och genomföra det livsviktiga synliga arbetet, men också ligger en trygghet i att inte 

vara ensam. Även förstelärare M9 vittnar om hur det är när allting fungerar.  

 

M9: Jag känner mig trygg i min roll och känner att jag har stöd från både rektor och kollegor. Vi arbetar 

systematiskt och kontinuerligt med skolutveckling med tyngdpunkt på språkutveckling och 

värdegrundsarbete. Och jag känner att det har blivit en naturlig del i vår organisation och kan se att det vi 

gör påverkar både lärarna och våra elevers resultat positivt. 
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Vad händer om uppdraget tar slut? 

En viktig fråga, som lyfts av Öhman Sandberg et al. (2016) och Lovett och Cameron (2011) 

är problemet med vad som händer med en positiv identitet när uppdraget tar slut, är man då 

inte längre en särskilt yrkesskicklig lärare? Förstelärare A7 talar om den osäkerhet som 

hänger ihop med att förstelärartjänster inte är permanenta i den aktuella kommunen.  

 

A7: En sak jag är frustrerad över, jag tycker det är svårt det här: ”Ska vi fortsätta vara förstelärare? Nej, 

då ska vi inte vara det mer utan då ska det vara andra.” För mig är det är lite irriterande – antingen är man 

det eller så är man det inte. 

 

Huruvida utnämningarna ska var tidsbegränsade eller tillsvidaretjänster är en fråga som det 

inte råder enighet kring. Hösten 2017 hade 54% av kommunerna tillsvidareanställt sina 

förstelärare (Skolverket, 2018). De argument som framförs för tidsbegränsade uppdrag i den 

aktuella kommunen är rädslan över att bidragen till förstelärarlönerna ska upphöra och att 

kommunen då inte har råd med löneskillnaden. Öhman Sandberg et al. (2016) lyfter fram 

problematiken i att övriga lärare som vill göra karriär blir tvingade att söka sig till andra 

skolor då positionen är upptagen. Detta leder till negativa konsekvenser för skolan som 

helhet. Problematiken grundar sig i skillnader mellan individinriktad och 

organisationsinriktad idealtypisk logik. För den enskilde försteläraren ligger det en stress i att 

inte veta hur länge det prestigefyllda uppdraget varar; för den lärare som inte ännu lyckats bli 

förstelärare, men som aspirerar på det, ligger det en stress i att inte veta när den möjligheten 

ska öppna sig. Kanske måste en flytt till en annan huvudman bli nödvändig? 

 

Sammanfattning - att motivera sin existens 

När berättelserna från början av året jämförs med dem från slutet blir det tydligt att kampen 

har hårdnat. Några förstelärare har fått uppleva mer eller mindre öppet ifrågasättande från sina 

kollegor och diskuterar olika strategier för att försvara sin roll. En strategi är att söka stöd i 

förstelärargruppen, en annan är att arbeta hårdare. Här nämns även behov av en tydlig diskurs, 

att medvetet arbeta för att synliggöra det som faktiskt utförs. 

    Hur definieras den ’särskilt yrkesskicklige läraren’ i detta sammanhang? Framför allt 

efterfrågas ett tydligt, lokalt arbete som övriga kollegor kan dra fördel av. Det är här som 

förutsättningarna finns för att kunna bedriva ett retoriskt arbete till förmån för den egna 

diskursen, då effekterna av förstelärarnas arbete på de lokala arbetsplatserna blir omedelbart 

synliga och kollegorna kan ge spontan feedback. Att detta har en positiv inverkan på den 
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allmänna synen på förstelärarna bekräftas av den enkät som jag gjorde bland kommunens 

lärare, och där en övervägande positiv syn på förstelärarna framkom.      

      Ett system som har inbyggt i sig att vissa kollegor skulle vara mer skickliga än andra får 

en naturlig konsekvens av ifrågasättande och här är ju inte de i studien ingående förstelärarna 

ensamma om sin situation. Öhman Sandberg et al. (2016) lyfter fram en stark likhetsnorm 

som ett av de främsta hindren för skolutveckling genom förstelärarreformen. När förstelärarna 

i föreliggande studie berättar om hur de försvarar sin existens är det exempel på gränsarbete 

på arenan arbetsplatsen (Abbott, 1988). De måste i sina dagliga kontakter med övriga kollegor 

artikulera varför de ska ha en annan titel än de andra. I excerpterna ovan verkar det mest 

effektiva argumentet vara att leverera en kvalitetshöjning som även är kollegorna till nytta. 

Denna slutsats styrks även av Alvehus et al. (2019) som menar att där förstelärare utför 

uppgifter som känns relevanta för övriga lärares yrkespraktik, men som inte hotar övriga 

lärares autonomi, uppstår en legitimitet för utnämningen och en acceptans för uppdraget. I sin 

tur stöds detta antagande av Abbott (1988) som säger “The essence of a profession is its work, 

not its organization” (s. 112). När leveransen av det goda arbetet förhindras, till exempel 

genom tidsbrist, uppstår frustration. 

    En annan konflikt kan anas i relationen mellan förstelärare och rektor. Om det är rektorns 

uppgift att legitimera försteläraren, hur påverkas då förstelärarnas gränsarbete? Är det möjligt 

att säga nej till ovälkomna uppgifter om man samtidigt är beroende av rektorns stöd gentemot 

övriga lärare? Denna fråga leder fram till det avslutande temat. 

 

”Inga hjälpredor till rektorn” - att efterfråga gränser 

En viktig del av gränsarbete enligt Abbott (1988) är att göra anspråk på särskilt önskvärda 

uppgifter genom att diskursivt framställa den egna gruppen som mest lämpad därtill, att 

efterfråga en jurisdiktion. Samtidigt är det lika viktigt att definiera vilka uppgifter som inte 

ska ingå i uppdraget, vilka uppgifter andra grupper ska sköta. Den ovan beskrivna positionen, 

funktionen och kvaliteten anges som argument för att förstelärare skulle vara lämpliga för att 

driva skolutveckling, och det är också den sortens uppgifter som oftast återkommer bland 

förstelärarnas berättelser. 

 

D3: Än så länge har det inte blivit det jag sökte som. Jag sökte hos en rektor och sedan har vi bytt. Under 

den tiden vi har bytt så har försteläraruppdraget blivit mycket mer än till det jag skulle vara, har jag känt. 

Det har väl gått åt till något annat. Tänket är väl annars att vi hoppas att vi hamnar där till slut att vi ger 

handledning till personalen, utvecklar verksamheten med rektorns stöd. Framför allt till elever med behov 

av särskilt stöd, att få till ett annat tankesätt som vi skulle behöva. Där det bygger mycket på samsyn att vi 

tillsammans ska göra det här jobbet. 
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Förstelärare D3 resonerar om vad arbetet rent praktiskt ska innebära och ger exempel på hur 

uppdraget har förändrats under året på grund av byte av rektor. Målet bör väl ändå vara att 

försteläraren ”utvecklar verksamheten med rektorns stöd.” I resonemanget hamnar 

försteläraren mellan ”personalen” och rektorn, framför allt som ”stöttande till rektor”, men 

även ”med rektorns stöd”. Den viktigaste identiteten verkar emellertid vara del av ett kollektiv 

då ”det bygger mycket på samsyn att vi tillsammans ska göra det här jobbet.” 

    Att vara ett stöd för rektorn är ofta återkommande i synen på förstelärarens roll, däremot 

efterfrågas ofta en tydlig gräns för vad det stödet egentligen ska innefatta. 

 

N1: Samtidigt så känner jag att oerhörd frustration från…, för det kommer väldigt, väldigt ofta mejl, 

förfrågningar i korridorerna och så vidare från [ledning]: ”NN, titta på detta! NN, gör detta! NN, gå med i 

detta här! Gör det här!” Osv, osv. Det vill säga att [den]som gör att mitt uppdrag sväller är [ledningen]. 

Och därför känner jag för min egen del då, att om jag är med och driver fram det jag vill jobba med, den 

linje jag vill ha, då är det tydligt och det är vad jag vill, naturligtvis i samråd med [ledningen]. Men där 

får det ta stopp så det inte sväller och blir det här: ”Okej, jag får jobba, jag kan ändå göra det här för jag är 

ju förstelärare.  Så det är väl klart att det är jag som ska ta på mig och driva detta möte, för det är … ja … 

det ska synas att jag jobbar. 

 

Förstelärare N1 börjar med att beskriva problemet. I denna bild är det den lokala 

skolledningen som är ansvarig för att ”uppdraget sväller” och försteläraren hinner inte med att 

utföra det livsviktiga, synliga arbetet. Den önskade situationen är att ”jag är med och driver 

fram det jag vill jobba med, den linje jag vill ha”, alltså att uppdraget utgår från de behov som 

försteläraren ser i samarbete med skolledningen, “[m]en där får det ta stopp så det inte 

sväller”. Det ska alltså inte vara möjligt för en rektor att lägga över vilka uppgifter som helst 

på försteläraren. Förstelärare N2 utvecklar: 

 

N2: Det får ju inte lov och va så att vi blir några hjälpredor till rektorerna. Vi ska ju egentligen driva 

utvecklingsarbete. Vi ska inte ta en massa kringarbeten som de inte hinner med, som de vill delegera. Det 

tycker jag måste vara tydligt. Så det inte blir så att det de inte hinner med: Gör detta! Det ska ju vara 

utvecklingsarbete vi ska syssla med. 

 

När förstelärarna i studien vill avgränsa sig från andra grupper är främst ’uppåt’ dessa gränser 

efterfrågas. Det finns ansatser till gränser mot kollegor, men dessa är flytande och på inget 

ställe tas avstånd från uppgifter som är normalt förekommande bland lärare. Det man värjer 

sig mot är i så fall mängden av uppgifter, inte arten av desamma. I avsnittet ovan som 

behandlar förstelärarens egenskaper framkommer tvärtom att det är identiteten som lärare som 

är den som ligger närmast och den som gör att man tenderar att ta på sig för stort ansvar.  

    Den skolutveckling som förstelärarna beskriver att de vill bedriva handlar om 

verksamhetsnära projekt som studiecirklar, ordna utbildning för arbetslagen samt kollegial 
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handledning av olika slag. Det sista i första hand vad gäller obehöriga och nyanställda lärare, 

allt för att den elevnära verksamheten ska bli så bra som möjligt. 

    Den som får exemplifiera detta blir förstelärare S1. Denna förstelärare kunde inte vara med 

vid det andra datainsamlingstillfället men tog kontakt med mig för att hen ville ge sitt bidrag 

till studien. Jag gick med på att hen fick svara på samma fråga som de andra men i ett mail. I 

detta mail beskrivs först vilka arbetsuppgifter hen haft under året och fortsätter: 

 

S1: Utmaningen tycker jag har varit de senaste åren att se till att få med nya kolleger på tåget. Under 

2016-2017 slutade många av våra pedagoger… och ersattes av nya pedagoger som kom från andra 

kommuner. Att introducera detta arbetssätt tar tid och övriga kolleger har redan varit med så det är svårt 

att hitta lämplig tid. Dessutom drivs det andra projekt som kräver samtligas närvaro. Jag känner att dessa 

pedagoger halkar efter och vet inte riktigt hur vi ska jobba för att hjälpa dem ikapp oss andra.  

 

Förstelärare S1 ser det som sitt ansvar att se till att organisera hur ”vi ska jobba för att hjälpa 

dem ikapp oss andra”. På den lokala skolan har en del skolutvecklingsprojekt bedrivits, men 

personalomsättningen gör att insatserna ständigt måste nystartas. Här är förstelärare och 

övriga pedagoger inneslutna i samma ”vi”, skillnaden är att förstelärare har ett större ansvar. 

    När det kommer till att dra gränser mot andra grupper är det alltså uppåt i organisationen, 

mot rektor, förvaltning och politiker, som det mest frekventa arbetet utförs. De aktuella 

bilderna blir dessutom rätt otydliga när dessa övre skikt av organisationen ska beskrivas. 

Rektorerna definieras med namn eller titel, medan förvaltning och politiker tenderar att smälta 

samman i ett diffust “dom”. Detta avspeglar förmodligen att lärare mycket sällan möter 

förvaltningschef eller ansvariga politiker och att deras inbördes ansvarsfördelning inte är 

något som lärarna har närmare insikt i.  

 

A5: Tvärtom har det blivit mindre tydligt. Frågetecken också där lite på skolledning – vi vet inte vad 

tänker dom? Hur mycket av vår tid ska vi lägga på deras uppdrag? 

 

Förstelärare A5 (Bil 1, Skiss 5) markerar en distans mot skolledning genom sitt användande 

av pronomen: ”vi vet inte vad tänker dom? Hur mycket av vår tid ska vi lägga på deras [min 

kursivering] uppdrag?” I denna excerpt görs en skillnad mellan det centrala och det lokala 

uppdraget, genom att det är det centrala uppdraget som är “deras”. En aspekt som förstärker 

distansen mellan förstelärarna och “dom” är upplevelsen av att uppdraget utformats utan 

förstelärarnas medverkan, och att det sedan funnits brister i kommunikationen kring 

förväntningarna på förstelärarna.  

 

N6: Och det har upplevts att många har känt att vi inte vet vad som förväntas av oss, vad ska vi göra och 

så vidare. Och jag har haft lite funderingar kring det. Vi har ju inte varit delaktiga i planeringen hur det 

centrala uppdraget ska se ut. Utan det har bestämts ovanifrån… Och nu ligger bollen hos oss och nu får vi 

planera utifrån det vi vill göra och det vi ansökte om. Också delvis från början. Och jag tror det ligger lite 
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i det att vi… det kommer från hjärtat, vi måste jobba från hjärtat, det kan inte komma uppifrån… Jag tror 

att ett problem är att rektorerna inte heller riktigt vet vad en förstelärare egentligen förväntas göra. 

 

När förstelärare N6 resonerar kring vem det är som ska bestämma om uppdragets innehåll 

betonas problemet med att förstelärarna inte varit delaktiga i utformningen, och det finns även 

misstankar om att även rektorerna har hållits utanför den planeringen. Nu när äntligen 

förstelärarna fått mandat till att börja planera konkreta insatser får de möjlighet att planera 

“från hjärtat”, alltså utforma uppdraget efter de behov som de ser i den dagliga verksamheten. 

I detta resonemang betonas vikten av att flytta ner beslutsrätt om verksamhetens innehåll från 

förvaltningen till professionen - den lokala rektorn och de verksamma lärarna. 

 

Sammanfattning – att efterfråga gränser 

Förstelärarna i studien visar på ett aktivt diskursivt gränsarbete på tre områden. Det gäller 

vilka uppgifter som ska ingå, mängden av uppgifter samt vem som ska bestämma över 

uppgifterna. Den ’särskilt yrkesskicklige läraren’ är inte någon som kan lösa skolans alla 

utmaningar, men som med rätt avgränsningar kan bidra till en god skolutveckling. 

    Skolan är i stort behov av utveckling och förstelärarna identifierar sig själva som lämpliga 

att leda utvecklingsarbetet. De uppger att de är beredda på att arbeta hårt och de uppvisar ett 

genuint intresse. Anspråken underbyggs av de ovan diskuterade möjligheterna till att agera på 

flera olika nivåer vilket rollen som förstelärare möjliggör. Vidare är det de utnämnda 

förstelärarnas kvalitet som drivande och engagerade lärare som gör dem lämpliga att utgöra 

en samlande kraft på de lokala skolorna, och därmed underlätta arbetet för sina kollegor. 

    Begränsning av uppgifter efterfrågas för att möjliggöra för förstelärarna att fullgöra sitt 

uppdrag. När inte tydliga gränser finns tenderar arbetsuppgifterna att växa på ett 

okontrollerbart sätt, och då är det inte enbart de efterfrågade skolutvecklingsuppgifterna som 

förstelärarna förväntas lösa. Jag har ovan identifierat argumenten om nödvändigheten av ett 

för övriga lärare synligt och verksamhetsnära resultat för att rättfärdiggöra förstelärarens 

existens; ett arbete för att begränsa uppgifter som stjäl tid blir därför ett högprioriterat projekt 

för förstelärarna i studien. 

    Vem som ska bestämma över uppdragets utformning blir det tredje, och kanske viktigaste, 

området där ett aktivt diskursivt arbete är synligt. Hos förstelärarna i studien framkommer ett 

missnöje med hur det befintliga uppdraget utformats; delaktighet efterfrågas och det 

ifrågasätts huruvida upplägget egentligen är genomtänkt. Flera förstelärare menar att 

utformningen istället måste börja hos dem som befinner sig i direktkontakt med 

verksamheten. De känner de konkreta behoven och det är de som ska utföra uppgifterna, 
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medan de är skeptiska till huruvida behoven är kända högre upp i organisationen. Även mot 

den lokala skolledningen, rektorerna, pågår ett gränsarbete: man vill inte bli ”hjälpreda” till 

rektorn. Det är rektorns uppgift att sanktionera förstelärarnas uppdrag, samtidigt vill man 

begränsa rektorns rätt att lägga på nya uppgifter. Detta skapar ett komplicerat förhållande till 

rektorn då försteläraren måste balansera mellan att uppehålla en god relation till sin chef för 

att behålla dennes stöd, samtidigt som förhandlingar om begränsningar av uppgifter förs. 

    Gränsdragningar görs ibland gentemot övriga lärare, men viktigare verkar vara att markera 

att man i huvudsak identifierar sig som en lärare som alla andra. Här finns naturligtvis 

individuella skillnader, men den dominerande identifikationen är den med lärargruppen. 
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Förstelärares diskursiva gränsarbete 

När begreppet ’förstelärare’ infördes stördes reproduktionen av tecknet ’lärare’ som genom 

decenniers skolpolitiska utveckling förskjutits till en konsensus där ingen gradskillnad fanns 

mellan medlemmarna av gruppen ’lärare’. Individuella löner kunde tolereras, så även att 

uppgifter skulle fördelas olika inom gruppen, men i grunden var förståelsen att organisationen 

skulle vara platt. Karriärlärarreformen omintetgjorde denna diskurs. Vi skulle kunna säga att 

det diskursiva fältet (Laclau & Mouffe, 1985) plötsligt stod vidöppet, vilket resulterade i att 

alla medlemmar av läraryrket blev tvungna att omdefiniera sin identitet: om någon plötsligt är 

förstelärare, vad är då de andra? De studier som gjordes på tidigt stadium av 

karriärlärarreformen tyder på att titeln uppfattades som minst lika provocerande som de 

uppkomna löneskillnaderna. 

    Med förordningen följde inga uppgifter, utan tanken var att några lärare skulle urskiljas 

som lite bättre än de andra och få högre lön. De skulle fortsätta sin goda lärargärning och ha 

klassrummet öppet för de kollegor som upplevde att de behövde få inspiration från en särskilt 

yrkesskicklig kollega. Resultatet blev ifrågasättande från förbigångna kollegor och, ibland 

uppslitande, konflikter på arbetsplatser. Hos den som förärades titeln ’förstelärare’ uppstod ett 

behov av att omdefiniera sin identitet på arbetsplatsen för att kunna motivera denna nya roll. 

Mitt syfte med denna studie är att granska förstelärarreformen genom att ta del av 

förstelärares förstahandsberättelser, och därmed studera hur deras artikulation ser ut. 

     Kampen kommer att centreras kring nodalpunkten ’lärare’, och i synnerhet vad som menas 

med ’särskilt yrkesskicklig lärare’, vilket är det begrepp som används i förordningen om 

karriärtjänster för lärare. Eftersom varje tolkning av ett tecken är kontingent är det helt möjligt 

att fylla tecknet ’särskilt yrkesskicklig lärare’ med vilken innebörd som helst. Detta blir också 

synligt i den historiska översikten där bilden av den skickliga läraren ständigt befunnit sig i 

rörelse beroende på vilka politiska krafter som dominerat vid olika tidpunkter.  

    När lärarna i min studie beskriver sig själva är det med egenskaper som ambition, driv, 

intresse, uthållighet och pålitlighet. Samtidigt är det viktigt att lyfta fram begränsningarna, 

genom att värja sig mot bilden av någon sorts ’superlärare’. Viktigare än egenskaperna är 

positionen som medlare och förmedlare mellan olika grupper, det som ovan nämns som att 

ingå i flertal inkapslade subsystem. På detta sätt kan en del av rollen placeras utanför 

individen då det inte är de individuella egenskaperna som enbart avgör om uppdraget lyckas 

eller misslyckas. När fokus flyttas från de personliga egenskaperna till den unika position som 

försteläraren innehar kommer definitionen av tecknet ’särskilt yrkesskicklig lärare’ mer att 
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handla om vad läraren gör än vem hen är. I förstelärarnas berättelser ges redogörelser för 

olika projekt stort utrymme, trots att den fråga jag bad dem skissa kring egentligen inte 

efterfrågade detta. Som jag redogjort ovan är det arbetet som utgör det främsta argumentet för 

förstelärarens existens. Ett arbete som underlättar och förbättrar de övriga lärarnas dagliga 

verksamhet vinner en högre grad av legitimitet hos kollegorna, vilket även bekräftas hos 

Alvehus et al. (2019).     

    När förståelsen för ett i en diskurs ingående tecken förskjuts kommer alla andra tecken i 

diskursen att påverkas. Ovan resonerade jag om hur införandet av förstelärare skapade oro hos 

övriga lärare kring vilken deras nya identitet skulle vara. På samma sätt påverkar en förståelse 

av ’särskilt yrkesskicklig lärare’ som mer fokuserar på uppgifterna än på egenskaperna synen 

på ’vanliga’ lärares identitet. Om den ökade statusen beror på att försteläraren gör andra saker 

än övriga lärare, kan det uppfattas mindre hotfullt än om försteläraren är någonting annat, 

någonting bättre. Denna diskurs verkar alltså både till förstelärarnas och deras kollegors 

fördel. 

    En förutsättning för att försteläraren ska fungera är förmågan kan inta olika positioner 

beroende på om hen uppträder i rollen ’lärare’ i det dagliga arbetet tillsammans med elever 

och kollegor, eller som ’förstelärare’ i uppgifter som bokcirkelledare eller i planeringsarbete 

med rektorn. Hos Laclau och Mouffe talas det om det fragmenterade subjektet, att individen 

positioneras på olika platser av olika diskurser. Med förstelärarrollen följer en inneboende 

konflikt: vilken grupp tillhör försteläraren – arbetstagare eller arbetsledare? Alvehus et al. 

(2019) menar att det i deras studie finns tendenser till en ökad liering med ledningen men att 

förstelärare samtidigt är förankrade i relationerna till kollegor då de fortsätter att undervisa 

och arbeta med professionsnära frågor. Även jag skulle vilja dra den slutsatsen att, med 

undantag av individuella skillnader, att båda positionerna är möjliga och att de förekommer 

bredvid varandra. Denna dubbla positionering kommer emellertid att ställa krav på ett aktivt 

diskursivt gränsarbete. 

    För att undvika konflikter med kollegor är artikulationen mot dem i första hand icke-verbal, 

då den går ut på att bevisa förstelärarens existensberättigande genom att leverera ett gott 

arbete som underlättar kollegornas arbetssituation. Då det är det synliga arbetet som definierar 

’den särskilt yrkesskicklige läraren’ uppstår behovet av ett aktivt gränsarbete som säkerställer 

att förstelärarna blir tilldelade uppgifter som ger ett synligt, verksamhetsutvecklande resultat. 

I huvudsak riktas detta arbete ’uppåt’, mot rektor och förvaltning. Det som efterfrågas är 

tydliga uppgifter, men även ett tydligt mandat att utföra dessa uppgifter. Rektor bör vara den 

som sanktionerar förstelärarens uppdrag inför kollegiet, samtidigt som förstelärarna vill ha ett 
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reellt inflytande över uppgifternas innehåll, så att de kan säga nej till uppgifter som de inte 

anser ska ingå i uppdraget. Här uppstår en konflikt då försteläraren måste balansera mellan 

sina olika positioner, och förstelärare D2:s bild av någon som ödmjukt rycker rektorn i ärmen 

för att dra uppmärksamhet till viktiga frågor kan vara en bild av denna balansgång. 

    Ett försök att förenkla förstelärarnas artikulation skulle kunna se ut som följer: definitionen 

av den ’särskilt yrkesskicklige läraren’ i denna studie bygger på en växelverkan mellan 

position, kvalitet, funktion och jurisdiktion. Kvaliteten och positionen är förutsättning för 

funktionen, vilken i sin tur är argumentet för jurisdiktionen. Samtidigt är jurisdiktionen 

förutsättningen för funktionen, vilket i sin tur ger existensberättigande till positionen och 

bejakar kvaliteten.

 

Figur 2. Översikt av växelverkan i förstelärarnas diskurs. 

 

Den schematiska bilden ovan kan förtydligas med en jämförelse med utnämningarna av den 

första generationens förstelärare. Det upplägget fokuserade i första hand på lärares 

individuella kvalitet genom att huvudsyftet var att belöna de skickligaste lärarna. Effekten 

blev ett starkt ifrågasättande från förbigångna kollegor och förstelärarna fick svårt att finna 

legitimitet för sin nya yrkesroll. Kvalitet visade sig vara alltför svårt att definiera och bröt 

dessutom mot alltför många tabun, vilket ledde till att förstelärarna hade få argument för sitt 

existensberättigande. När syftet med förstelärare istället blir en funktion som underlättar det 

dagliga arbetet för kollegorna skapas legitimitet för positionen och förstelärarnas jurisdiktion. 

Genom att fokusera på uppgifter som ska utföras skapas ett sätt att neutralisera den känsliga 

frågan om huruvida några lärare skulle vara bättre än några andra. 

 

I ett vidare sammanhang 

Vilken roll kan en studie av en liten kommuns förstelärares berättelser bidra till förståelsen för 

läraryrkets utveckling i Sverige? Som jag redan vidrört kan det ovan beskrivna resultatet 

endast med försiktighet användas för generalisering av förstelärares situation i Sverige, då 
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Position Kvalitet
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berättelserna speglar subjektiva åsikter, färgade av de förhållanden som rådde vid de 

tidpunkter då de fångades upp.  

    Däremot vågar jag påstå att studien säger något väsentligt om skolans situation i Sverige, 

nämligen att en förenklad debatt leder till en återvändsgränd. Den historiska översikten visar 

hur skolan har använts som ett verktyg i den politiska debatten. Polarisering har lett till att 

reformer har genomdrivits, ofta med otillräckliga resurser för implementering och utan 

förankring i lärarkollektivet. Den starkt politiskt färgade utvecklingen har inte lämnat 

utrymme för nyansering eller ifrågasättande, vilket försvårat för lärare att bevara goda 

exempel från äldre praktiker samtidigt som nya reformer införts okritiskt, ibland för att, helt 

eller delvis, överges en tid senare. 

    Detta mönster kan anas även vid genomförandet av karriärtjänster. Redan vid en första 

läsning av befintlig forskning avslöjas olika perspektiv, vilket visar på komplexiteten. Enligt 

Erlandsson och Karlsson (2018) passar försteläraren in i ett marknadsliberalt synsätt som 

bygger på att kvalitetssäkring och marknadskrafter ska styra utvecklingen mot väldefinierade 

mål. I deras forskning står karriärtjänster i motsats till lärares autonomi och bidrar till ökad 

kontroll över lärarkollektivet. En liknande ställning intar Hardy och Rönnerman (2018) som 

bygger på Fullan (2011 t.ex.), där fokus på enskilda lärares insatser och ekonomiska 

incitament verkar i en felaktig riktning och leder till en försvagning av lärarprofessionen. 

Alvehus et al. (2019) intar en helt annan position då de menar att med rätt utformning kan 

förstelärarreformen bidra till att förstärka inte bara förstelärarna utan hela lärarprofessionen. 

    Föreliggande studie kan sägas i första hand ligga närmare de slutsatser Alvehus et al. (a.a.) 

drar utifrån sin forskning. Min studie har lyft fram det synliga arbetet som förstelärarnas 

främsta argument för sin existens. Det är ett arbete som kommer lärarkollektivet till gagn och 

som lyfter de enskilda skolornas kvalitativa arbete, vilket i sin tur kan leda till förbättrad 

undervisning och slutligen bättre utbildning och ökad livskvalitet för eleverna. Med denna 

diskurs undviks uppslitande konflikter som ställer lärare mot varandra. Att jämföra lärare med 

varandra är ett tabu som kan undvikas då fokus hamnar på uppgifter och inte på egenskaper. 

    Jag har också berört vilka faktorer som underlättar respektive försvårar detta synliga arbete. 

Hur strategin utformas hos förvaltning och rektorer är den mest avgörande faktorn, därför 

riktas förstelärarnas aktiva gränsarbete i första hand uppåt i organisationen. De efterfrågar ett 

klart syfte, definierade mål och tydliga spelregler. Framför allt måste arbetsuppgifterna 

begränsas så att de inte konkurrerar med vare sig det dagliga arbetet som lärare eller med det 

synliga skolutvecklingsarbetet.  
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    En förenklad fråga skulle kunna vara: ”Är förstelärarreformen bra eller dålig?” Svaret 

verkar vara: ja, både och. Där förstelärare får utrymme till att arbeta med skolutveckling ges 

hela lärarlaget en möjlighet till kompetenshöjning, samtidigt som förstelärarna blir tydliga 

representanter för hela lärarkollektivet på en högre nivå i organisationen än tidigare. Där 

utnämningarna av förstelärare däremot är oklara och där uppgifterna är diffusa riskerar denna 

nya yrkestitel utöva en nedbrytande effekt på arbetslag med konflikter och minskad 

arbetsglädje som följd. Att syftet med förstelärarnas uppdrag sätts i relation till övriga lärares 

arbetssituation är med andra ord grundläggande, så att inte karriärtjänster blir ett 

självändamål. Då behöver inte individen ställas mot kollektivet utan hela kollektivet lyfts av 

individens arbete.      

    En bärande tanke hos Abbott (1988) är att nya gränser inom ett befintligt yrke ger upphov 

till kedjereaktioner som kommer att påverka alla som är aktiva inom samma fält. När 

förstelärarna gör anspråk på uppgifter som handlar om att leda skolutveckling är det i första 

hand från de lokala rektorerna som uppgifter flyttas till förstelärarna. Dock kommer alla lärare 

att påverkas, i den mån att andra ambitiösa lärare kommer att få svårt att visa sin duglighet då 

möjligheterna till utvecklingsledande uppgifter är permanent upptagna. Alvehus et al. (2019) 

kan i sin studie se att hos vissa förstelärare sker ett fjärmande från traditionella läraruppgifter, 

vilket innebär att dessa uppgifter måste flyttas till andra. I min studie har jag inte kunnat se 

sådana tendenser och här får framtiden visa åt vilket håll utvecklingen går. Den 

grundläggande tanken med förstelärarreformen är ju dock att dessa lärare inte ska lämna 

klassrummen utan finnas kvar i den vanliga skolvardagen. 

    Slutligen: om syftet med förstelärarreformen är att öka läraryrkets attraktion och vara en del 

av lösningen på de stora kompetensförsörjningsproblemen som den svenska skolan står inför 

kan inte förstelärare vara den enda möjligheten till utveckling. Behovet kvarstår av ett 

utvecklat system som stimulerar alla lärare till utvecklande av pedagogik och 

ämnesskicklighet. Bland dem som utnämns till förstelärare är det många som vittnar om en 

ökad arbetsglädje och en ökad vilja till utveckling. Det är lätt till hands att fråga sig vad som 

skulle hända om alla lärare skulle få den möjligheten. Ett begränsat antal karriärtjänster 

kommer att cementera en lärarkår där endast en viss del är särskilt yrkesskickliga. En 

angelägen fråga blir då vad som händer med drivna nyutbildade lärare som upptäcker att alla 

karriärvägar är upptagna, kanske för många år framåt? 
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Förslag på vidare forskning 

Vid ett flertal tillfällen i min studie har frågan uppstått om vad som händer med den lärare 

som avslutar sitt uppdrag som förstelärare. Vad händer när man inte längre är en ”särskilt 

yrkesskicklig lärare”? Då karriärlärarreformen nu går in på sitt sjunde år torde det finnas ett 

antal före detta förstelärare och det skulle vara av intresse att ta reda på hur deras fortsatta 

karriärer utvecklas. 

    Likaså bör utvecklingen av förstelärarnas närvaro på en policyskapande nivå studeras. 

Hittills har deras påverkan i första hand ägt rum på lokal nivå medan karriärreformens 

motståndares röster hörts i den offentliga debatten. Hur kommer förstelärarnas gränsarbete 

utvecklas på en nationell nivå, och vilka kanaler kommer de att använda sig av? 

    Slutligen torde fortsatta studier vara angelägna vad gäller hur utvecklingen fortskrider på de 

lokala arbetsplatserna. När förstelärarna arbetar fram gränser kring sina uppdrag, vilka följder 

får det för arbetsfördelningen bland övriga lärare? Vem tar hand om de uppgifter de lämnar 

och vilka kedjereaktioner ger det i sin tur upphov till? 

    Vilka svaren än blir på dessa frågor är jag dock säker på att de chockvågor som införandet 

av förstelärare orsakade ännu inte har stannat av.  
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