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Förord
År 2013 tog Skolverket fram rapporten ”Vem är försteläraren?” i syfte att besvara frågor om refor-
mens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är karriärreformen inne på 
sitt tredje år. Många huvudmän har utvecklat och tagit fram rutiner för hur rekrytering av de  
yrkesskickligaste lärarna ska kunna ske. I denna rapport riktar vi därför uppmärksamheten mot förste-
lärarnas arbetsuppgifter samt vilka val och prioriteringar som ligger bakom förstelärarnas uppdrag.  
I rapporten diskuteras på olika sätt frågor om legitimitet för de skickligaste lärarna samt hur förstelä-
rarna på olika sätt kan stödja det kollegiala lärandet.

Den här studien presenterar inte någon heltäckande bild utan är en sammanställning av flera olika  
underlag som tillsammans kan ge en uppfattning om hur huvudmän, rektorer och lärare samverkat 
kring införandet av reformen.

Studien har sammanställts av Maria Harvig vid Utvecklingsavdelningen på Skolverket. I arbetet har 
även Linda Wennler och Victor Olsson deltagit. Projektledare för Skolverkets arbete med karriärtjäns-
ter är Peter Östlund.

Det är Skolverkets förhoppning att rapporten ska kunna bidra till ökad kunskap om införandet av 
reformen Nya karriärvägar för lärare.

Stockholm den 21 april 2015

Pia Enochsson   Peter Östlund

Tf  Avdelningschef    Projektledare
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Sammanfattning 
Förstelärarna har utvecklingsuppdrag

I den kvalitativa studie som genomförts och där cirka 70 lärare, rektorer och huvudmän intervju-
ats framgår att förstelärarens arbetsuppgifter ofta är knutna till ett särskilt undervisningsämne som 
matematik, svenska, engelska, teknik och naturorienterade ämnen i kombinationen med olika utveck-
lingsuppdrag. Dessa olika utvecklingsuppdrag har ofta koppling till de behov som huvudmännen har 
identifierat, och bestäms till övervägande del utifrån den egna skolans behov, samt av lärarens specifika 
kompetenser. 

Utvecklingsuppdrag på den egna skolan kan bestå bland annat av arbete med kollegialt lärande, 
språkutveckling samt informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Formerna för kollegialt 
lärande kan vara att försteläraren handleder kollegor eller leder och förbereder pedagogiska forum. 
Försteläraren kan även göra klassrumsobservationer och tillsammans med övriga lärare utvärdera och 
följa upp undervisningen genom pedagogiska diskussioner. 

Förstelärarna mer nöjda än lektorerna

Majoriteten av förstelärarna i som intervjuats i den kvalitativa studien tycker att deras kompetens har 
tagits tillvara på ett ändamålsenligt sätt och är nöjda med sina arbetsuppgifter. De upplever att deras 
arbete gör skillnad. Några anser dock att deras förordnande tagits emot negativt av kollegiet. 

Flera av de lektorer som intervjuats är besvikna över att deras kompetens inte har tagits tillvara. Några 
av dem har anställts utan tydliga och medvetna val av uppdrag, vilket har lett till svårigheter. Det finns 
även lektorer som antyder att de har fått alldeles för omfattande uppdrag.

Fyra viktiga punkter för att lyckas

Sammantaget visar de studier och uppföljningar som Skolverket genomfört att det finns fyra områden 
som skapar goda förutsättningar för att förstelärarna och lektorerna ska kunna bidra till långsiktig 
skolutveckling och ökad kvalitet i undervisningen: 

•	 Förstelärare och lektorer bör ha en nyckelroll i det kollegiala lärandet.

•	 Uppdraget bör vara tydligt formulerat i såväl omfattning som innehåll, och uppdraget bör 
tydliggöras för övriga lärare och annan personal på skolan.  

•	 Det bör finnas en balans mellan övergripande och lokala uppdrag samt tid för undervisning.

•	 I de fall förstelärare och lektorer har omfattande uppdrag bör huvudmannen överväga att 
frigöra tid från deras ordinarie tjänst. 

Varierande koppling till lokala behov

Huvudmännen har i de flesta fall lagt en yttre ram kring vilka behov och kompetenser som behövts. 
Sedan har de lokala behoven fått styra förstelärarnas anställningar. Rektor och förstelärare har tillsam-
mans utvecklat och tagit fram arbetsuppgifter utifrån behoven på skolorna. Även här gäller att lekto-
rernas arbetsuppgifter har svagare koppling till lokala behov än förstelärarnas. 
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Vi ville ta reda på…
… hur huvudmän, rektorer och lärare har samverkat kring att utföra karriärtjänstreformen. Syftet är 
att få en bild av hur huvudmännen organiserar försteläraruppdraget samt att identifiera framgångsfak-
torer och utmaningar. Vi var särskilt intresserade av att få vet mer om vilka arbetsuppgifter förstelärar-
na har. Målet har inte varit att undersöka effekter av satsningen.

Vi har utgått från tre övergripande frågeställningar:

1. Hur ser förstelärares uppdrag ut och hur svarar de mot de statliga intentionerna?

2. Hur ser huvudmännens planering, organisation och strategiska arbete ut? 

3. På vilket sätt har karriärtjänsternas kompetenskrav utformats för att svara mot de lokala behoven?

Den här rapporten är baserad på flera olika källor:

•	 En kvalitativ studie genomförd av Jerv Research, hösten 2014

•	 En enkätundersökning genomförd av Skolverket, hösten 2014

•	 Uppgifter hämtade från rekvisitionen av statsbidraget, hösten 2014

•	 Erfarenheter från Skolverkets verksamhetsbesök, 2014-2015

I huvudsak bygger rapporten på en kvalitativ studie som Jerv Research fick i uppdrag av Skolverket 
att genomföra under hösten 2014. I studien medverkade 34 skolor och 68 personer som representerar 
huvudmän, rektorer, lektorer och förstelärare fördelade på 26 kommuner i elva län. Datainsamlingen 
har gjorts genom intervjuer i fokusgrupper och med enskilda personer. 

Enkätundersökningen genomfördes av Skolverket och besvarades av 179 slumpmässigt utvalda hu-
vudmän (av 180 tillfrågade). Enkäten ingår i Skolverkets årliga uppföljning av reformen. 

I rapporten finns flera exempel på försteläraruppdrag. Detta är autentiska uppdragsbeskrivningar, som 
Skolverket tagit del av i samband med verksamhetsbesök och i kontakter med olika huvudmän. 
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Vad gör försteläraren?
I detta avsnitt… 
… redovisar och analyserar vi hur förstelärares och lektorers arbetsuppgifter ser ut, samt vilka för-
utsättningar som krävs för att de ska lyckas med sina uppdrag. Vi försöker besvara frågan: ”Hur ser 
förstelärares arbetsuppgifter ut och hur svarar de mot de statliga intentionerna?”

Förstelärarna har utvecklingsuppdrag
Den kvalitativa studien visar att förstelärarens arbetsuppgifter ofta är knutna till ett särskilt undervis-
ningsämne som matematik, svenska, engelska, teknik och naturorienterade ämnen i kombination med 
olika utvecklingsuppdrag. Dessa olika utvecklingsuppdrag har ofta koppling till de behov som huvud-
männen har identifierat, och bestäms till övervägande del utifrån den egna skolans behov, samt av 
lärarens specifika kompetenser.

Kollegialt lärande, språkutveckling och IKT på egna skolan

Det framkommer i den kvalitativa studien att utvecklingsuppdrag på den egna skolan bland annat kan 
bestå av arbete med kollegialt lärande, språkutveckling samt informations- och kommunikationstekno-
logi (IKT). Det kan också handla om arbetslagsutveckling eller arbete med systematiskt kvalitetsarbete. 
Vidare visar den kvalitativa studien att förstelärare ofta har uppdrag som består av att handleda kolle-
gor med mental coaching, lärande samtal och arbete med lärares ledarskap i klassrummet. Uppdraget 
kan också innefatta att förbereda och genomföra olika pedagogiska forum. Ytterligare ett exempel 
på arbetsuppgifter är att förstelärare genomför klassrumsobservationer och tillsammans med lärarna 
utvärderar och följer upp undervisningen genom pedagogiska diskussioner. 

Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor 
genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen 
fram för att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget 
arbete. Tillsammans har två eller flera lärare uppgifter att förbereda och lösa, diskutera och reflektera 
över innan de söker råd eller diskuterar vidare med en handledare. De som deltar tränar på att ge varan-
dra feedback på hur olika uppgifter genomförs. 

Bilden från intervjuerna förstärks av resultat från Skolverkets enkätundersökning, där huvudmän fått 
svara på vilka arbetsuppgifter förstelärarna har utöver undervisning, med utgångpunkt i de exempel 
på tänkbara uppgifter för förstelärare som finns i regeringens promemoria. Nästan 90 procent av 
huvudmännen som deltog i enkäten svarade att deras förstelärare arbetar med att handleda och coacha 
andra lärare. Nästan lika vanligt är att skapa mötesplatser för pedagogiska diskussioner. På tredje plats 
kommer uppgiften att vara ansvarig för ämnesutveckling.  

0 20 40 60 80 100

Vara mentor under introduktionsperioden

Vara involverad i forskning

Stödja blivande kollegor under den verksamhetsförlagda utbildningen

Ta fram stödmaterial och läromedel som ska användas i undervisningen

Studera kollegornas undervisningsmetoder med ett vetenskapligt förhållningssätt

Vara ansvarig för ämnesdidaktik

Vara ansvarig för ämnesutveckling

Skapa mötesplatser för pedagogiska diskussioner

Handleda och coacha andra lärare

K
älla: Enkätundersökning, hösten 2
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Trivs med sina uppgifter
Majoriteten av de intervjuade förstelärarna tycker att deras kompetens har tagits tillvara på ett ända-
målsenligt sätt och är nöjda med sina uppgifter. De upplever att deras arbete gör skillnad, till exempel 
att det har satt igång fler pedagogiska samtal på deras skolor. De tycker att det leder till att lärarkolle-
giet i högre grad diskuterar undervisningen och hur den kan utvecklas till att bli bättre. De intervju-
ade lärarna menar också att de genom sin förstelärartjänst fått ett tydligt mandat av huvudman och 
rektor att jobba med frågorna. De flesta som intervjuats hade utvecklingsuppdrag redan innan de blev 
förstelärare, men tycker att de genom sin förstelärartjänst kan arbeta mer fokuserat med skolutveckling 
tillsammans med sina kollegor. De menar dock att detta ökade fokus är möjligt eftersom de tack vare 
sina tidigare uppdrag redan har ett högt förtroende hos sina kollegor. 

Det har blivit mer fokus på det kollegiala lärandet som gör att vi lär och utvärderar varandras 
prestationer och det har ökat möjligheter för pedagogiska diskussioner. / En förstelärare

Vill man som lärare utvecklas leder det till att undervisningen gynnar eleverna. Vi har disku-
terat hur vi når ut till eleverna och har numera bra driv i lärargruppen - motiverade lärare ger 
motiverade elever. Vi ser att det är skillnad genom att vi som förstelärare har möjlighet och 
mandat att jobba fokuserat med utveckling. / En förstelärare

Även företrädare för huvudmännen vittnar i intervjuerna om att det kollegiala samarbetet har utveck-
lats sedan förstelärar- och lektorstjänsterna infördes. De ser i likhet med lärarna att ett tydligt formule-
rat uppdrag är en avgörande faktor för att det kollegiala lärandet ska bli bättre. 

Förstelärarens uppdrag måste vara tydligt för kollegorna
Genom intervjuerna framkommer att rektor har en viktig roll i att kommunicera och förankra förstelä-
rares och lektorers uppdrag tydligt bland kollegorna. I de fall där förstelärartjänsten mottagits negativt 
av såväl försteläraren själv som av andra lärare har det 1) saknats ett särskilt utvecklingsuppdrag och 2) 
saknats ett klargörande från rektorn om förstelärarens roll och uppgifter. 

Flera av de förstelärare som anser att de haft svårt att bli accepterade av övriga lärare menar att detta 
beror just på att rektorn inte kommunicerat uppdraget. Denna bild bekräftas även på huvudmannanivå:

Vi har haft problem med mandat. Det såg vi det första året, speciellt där en rektor missat att 
introducera försteläraren. Vi har hört att några skolor har resonerat: ”Här är vi alla förstelärare”. 
Andra skolor: ”O, så bra att rätt person fick det”. Vi kan se att mottagandet varierar och att 
det ofta hänger på hur rektor förankrat uppdraget. /En huvudman

Den kvalitativa studien visar att de övriga lärarna behöver veta vad försteläraren förväntas göra, och 
hur mycket tid uppdraget ska ta. Detta är nödvändigt för att kollegorna ska:

•	 godta förstelärarens mandat

•	 kunna involveras i förstelärarens uppdrag

•	 ha realistiska förväntningar på förstelärarens roll

•	 acceptera förstelärarens löneökning
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Tiden för uppdraget en viktig faktor
Såväl förstelärare som rektorer som intervjuats menar att förstelärarens utvecklingsuppdrag inte bara 
behöver vara tydligt när det gäller innehåll utan också när det gäller omfattning. Flera av de intervjuade 
pekar på olika sätt på att uppdraget behöver vara schemalagt, så att det blir en rimlig balans mellan 
förberedelser för utvecklingsuppdrag och undervisning. 

De intervjuade menar vidare att det har betydelse hur stor andel av förstelärares och lektorers arbete 
som utgörs av undervisning respektive arbetsuppgifter som ligger utanför undervisningen. De upp-
lever att det sker en förändring i övriga lärares arbetssätt, när försteläraren eller lektorn har mer tid 
för att aktivt gå in och stötta dem. Förstelärare och lektorer som i sin tjänst fått särskild tid avsatt för 
utvecklingsuppdrag är generellt sett mer positiva till reformen. De menar att det har lett till större 
fokus på elevernas behov och att lärarna arbetar mer reflekterande, och att detta i sin tur leder till 
att eleverna får en bättre förståelse av vad som förväntas av dem. Det kollegiala samarbete som kan 
förberedas ordentligt leder till en strukturerad kompetensutveckling. Lärarna får genom verktyg i form 
av handledning, klassobservationer och pedagogiska samtal möjligheter att utveckla och förbättra sin 
undervisning. De intervjuade ser dock vissa risker om huvudmännen väljer att dra ned på tiden för 
dessa uppdrag, när man är inne i en utvecklingsprocess. Förstelärare och lektorer menar att det tar tid 
om man vill åstadkomma utveckling och bestående förändringar hos lärare och elever. 

Vi sitter och diskuterar och vågar släppa in varandra i diskussioner. Lärare är tyvärr ofta bra 
på att “stänga dörren”. Genom uppdraget har vi blivit mer öppna mot varandra och tvingas 
svara på frågor som vi tidigare inte behövt. Det har varit bra att blanda medarbetare från alla 
årskurser i våra grupper. Vi har haft schemalagd tid och det kräver vissa förberedelser. Kolle-
gorna har haft läxor med uppgifter som de testat med eleverna och sedan samlas vi och jämför 
hur det fungerar./ En förstelärare

Andel av arbetstid som används för försteläraruppdraget

Kan ej skattas

26-50%

11-25%

1-10%

0 %

Huvudmannens skattning av hur 
mycket tid försteläraren eller 
lektorn lägger på sitt uppdrag visar 
att det är vanligast att lägga upp 
till 10 % av arbetstiden. Detta gäl-
ler för cirka 40 % av förstelärarna 
och lektorerna. 

Källa: Rekvisition av statsbidrag, hösten 2014

av huvudmännen anger att det skett en omfördelning av arbetsuppgifter för 
att frigöra tid för lärarna för uppgifter kopplade till förstelärar- eller lektors-
uppdraget. 50% Källa: Enkätundersökning, hösten 2014



9

Ex
em

pe
l

Uppdragen svarar mot de statliga målen
Uppdragen för de förstelärare som ingår i den kvalitativa studien svarar i de flesta fall mot de statli-
ga intentionerna. Många huvudmän har genom en tydlig urvals- och rekryteringsprocess krav på att 
försteläraren i sin undervisning ska utveckla undervisningen med god kvalitet så att elevernas kun-
skapsresultat förbättras. De ger även möjligheter för lärarna att sprida sina kunskaper till andra lärare 
på skolan. 

I intervjuerna framkommer att förstelärare och lektor spelar en viktig och avgörande roll för att med 
sina särskilda kunskaper höja kvaliteten så att undervisningen förbättras hos kollegiet och därmed når 
ut till fler elever och möjliggör en ökad måluppfyllelse på sikt.

I vårt arbetslag diskuterar vi mycket mer om undervisningens innehåll och hur vi ska ta tillvara 
på elevernas behov. Vi har blivit mer uppmärksamma och ger numera en annan feedback till 
varandra. Vi gör på ett annat sätt idag och ser till att eleverna är i inlärningsbart skick.  
/En förstelärare 

Nedan följer exempel på försteläraruppdrag från tre olika kommuner. Det är autentiska  
exempel och de varierar därför i hur de är utformade.  

Exempel 1 – Helena från Halmstad, förstelärare i idrott
Uppdragsbeskrivning för Helena är idrottslärare och förstelärare. Hennes uppdrag innebär:

• att driva nätverksarbete med idrottslärare i kommunen, med nätverksträffar en gång per månad

• att driva skolutveckling med fokus på att höja måluppfyllelsen för eleverna, genom att:

 ◦ leda och driva ett simprojekt i syfte att höja måluppfyllelsen i momentet simning, d.v.s. 
göra alla elever på skolan simkunniga

 ◦ leda idrottsskolan på eftermiddagarna, fyra dagar i veckan, i syfte att bidra till menings-
full fritidssysselsättning, ökad fysisk status, bättre hälsa och integration i samhället. 
Indirekt bidrar idrottsskolan till att eleverna når bättre resultat i skolan.

• att coacha och stötta kollegor i ledarskap i klassrummet

• att vara ledare vid gruppdiskussioner på studiedagar, i bland annat BFL-arbetet  
(Bedömning för lärande)

• att vara länken mellan skola och högskola, då hon arbetar som extern lärare vid en högskola, 
och studerar magisterprogrammet i pedagogik vid en annan högskola.
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Exempel 2 – Jessica från Landskrona, förstelärare i språk 
Uppdragsbeskrivning för Jessica som är förstelärare och undervisar i Sv/SvA och SO åk 4-6.

 
Förvaltningsövergripande uppdrag – i samråd med projektchef, rektor och förstelärare.  
Ange fokusområde.
Förstelärare i språk, ska:

• Utbilda personal i genrepedagogik, nybörjarkurs.

• Sprida initiativ för Lässtrategier tillsammans med delprocessledare.

• Delta i styrgruppen för fokusområde Språk (SPR).

• Leda nätverk i kommunen kring genrepedagogik.

Skolans prioriterade utvecklingsområden.
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i 
tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Rektorsuppdrag för försteläraren, kopplat till uppdragsbeskrivning och skolans prioriterade 
utvecklingsområden.

• Inneha ämnesansvar, leda ämnesnätverk på skolan.

• Handleda andra lärare för att utveckla formativ och likvärdig bedömning.

• Mentor för nya lärare.

Beskriv förstelärarens uppdrag konkret, med avseende på innehåll och genomförande. 
Ange målgrupp och mål med uppdraget samt eventuella tidsbegränsningar. 

• Initiera och hålla i teachmeet på skolan tillsammans med de andra förstelärarna.

• Leda ämnesnätverken i SvA på skolan med fokus på språkutvecklande undervisning och  
bedömning.

• Ta emot studiebesök i klassrummet från kollegor och andra skolor/kommuner.

• Hålla omvärldsbevakning kring den pedagogiska utvecklingen inom ämnet och sprida infor-
mation och idéer till kollegor bl.a. genom vår facebooksida.

• Handleda kollegor i de pedagogiskainsatser som beslutas på analyserna ex. pairreading m.m.

På vilket sätt kommer förstelärarens uppdrag bidra till skolans ökade måluppfyllelse  
alternativt kvalitetsarbete? Hur ska utvärderingen ske?

• Ökad spridning av språkutvecklande arbete på skolan och  i kommunen.

• Genom den årliga kvalitetsredovisningen. 
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Exempel 3 – Marie och Marie från Hudiksvall, förstelärare i matematik 
Uppdragsbeskrivning för förstelärarna Marie (7-9) och Marie (F-6) (båda råkar heta Marie)

 
Utvecklingsområde i enheten
Fortsatt utvecklingsarbete i all matematikundervisning i åk 1-9 med målsättningen att höja måluppfyl-
lelsen genom bättre resultat i nationella prov och betyg på sikt. 

Målsättningen är att pedagogerna ska bli så förtrogna med styrdokumenten att förväntad effekt uppnås. 

Målsättning är också att undervisningen ska bli mindre läromedelsstyrd och att studieron på lektionerna 
ska öka. 

Eleverna ska uppleva att de får ett ökat inflytande och intresse för matematik. Målsättningen är också 
att eleverna ska öka tilltron till sin egen förmåga. 

Förväntningar på att försteläraren ska: 
• Observera och vara delaktig i arbetet tillsammans med lärare och elever i undervisningen 

• Utgå från lärarnas situation och handleda samt stödja lärarna i deras utveckling av  
undervisningen. 

• Samtala och ge feedback efter observationer. 

• Prova och värdera förslag på åtgärder kontinuerligt tillsammans med lärarna.

• Genomföra elevenkät (år 4-9) vid uppstart, i maj samt vid slutet av uppdraget i oktober 2015.

• Genomföra lärarenkät (alla undervisande lärare i matematik år 1-9) vid uppstart samt vid slutet 
av uppdraget i oktober 2015.

• Stimulera så kunskapsinhämtande sker ur styrdokument och forskning. 

Koppling av utvecklingsområde till styrdokument
Utvecklingsarbetet kopplas till styrdokument, skolinspektionens tillsynsrapport och kunskapsresultat. 

Förväntad effekt 
• Försteläraren och lärarna utvecklar tillsammans undervisningen genom att ge eleverna ledning 

och stimulans för att nå längre i sin kunskapsutveckling. 

• Ökat reellt inflytande och intresse för matematik hos eleverna. 

• Ökad studiero på lektionerna. 

• Mindre läromedelsstyrd matematikundervisning.

• Genom ovanstående punkter nå högre måluppfyllelse genom bättre resultat i nationella prov 
och betyg på sikt. 

Forts. på nästa sida
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Så här mäter och läser vi av att effekten av vårt samarbete uppnåtts 
• Elevenkät (år 4-9) vid uppstart, i maj samt vid slutet av uppdraget i oktober 2015. 

• Lärarenkät (alla undervisande lärare i matematik år 1-9) vid uppstart samt vid slutet av uppdra-
get i oktober 2015. 

• Elevers inflytande - eleverna gör en enkel skattning 1-10 i januari och i maj och eventuellt även 
oktober 2015. 

• Ökad studiero - eleverna gör en enkel skattning 1-10 i januari och i maj och eventuellt även 
oktober 2015. 

Tidsram, intervall och omfattning i procent 
Arbetet påbörjas november 2014 och avslutas i oktober 2015. 

Omfattning 2 x 17,5%.

Samarbete, regler, avstämningar och eventuellt annat 
Gemensam uppstart med matematiklärarna med fokus att göra alla delaktiga från början. Gemensam 
utformning av uppdraget. 

Kontinuerliga ämneskonferenser med matematiklärarna och förstelärarna, både stadievis och för hela 
skolan (1-9). 

Återkommande avstämning med rektorer och de båda förstelärarna i samband med lov. 

Observationer och coaching sker i stort förtroende med respekt för varandra.
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Vad gör lektorn?
Den kvalitativa studien visar på stora variationer i hur huvudmännen använder sig av lektorernas kom-
petens. Det finns huvudmän som har en medveten strategi för hur de ska tillvara och utveckla lekto-
rers kompetens och koppla det till praxisnära forskning inom hela verksamheten, och det finns också 
de som saknar det. 

Forskar eller har övergripande utvecklingsområden
Sju av de tio lektorer som intervjuats i den kvalitativa studien har någon form av tid avsatt för forsk-
ning eller för att arbeta mer övergripande med utveckling, på den egna skolan eller i kommunen. De 
lektorer som har särskilda utvecklingsuppdrag arbetar främst med didaktiska frågor. De coachar andra 
lärare, initierar och planerar pedagogiska diskussioner med kollegor, bevakar aktuell forskning och 
handleder lärarstuderande.

Till stor del sker förändringar i undervisningen via lärarna genom att jag arbetar för att deras 
situation ska bli mer likvärdig och att ge ökad kompetens som de önskar.  /…/genom förste-
lärarnätverket, kompetensutveckling, studiebesök och kontakter ökar vi lärarnas kompetens då 
får eleverna större möjlighet att nå måluppfyllelse. /…/undervisningen kan påverkas med de 
aktuella forskningsfrågorna och didaktisk tillämpning. Det är viktigt att lärarna får verktyg att 
tänka och utvecklas kring detta. Där kan jag bidra med ett nytt sätt att tänka och hur man kan 
lägga upp undervisningen. / En lektor

Ett exempel på en arbetsuppgift kan vara att ansvara för en fortbildning där lektorn tillsammans med 
lärare tittar på elevtexter i svenska. Lektorns roll är i detta fall att göra textanalyser och lektionsobser-
vationer för att se hur eleverna utvecklas i ämnet. Ett annat exempel på en arbetsuppgift är att lektorn 
leder studiecirklar i formativ bedömning. Utifrån litteratur och aktuell forskning leder lektorn ett sam-
tal där de deltagande lärarna efteråt praktiskt får prova olika undervisningssätt i sitt eget klassrum. 

Lektorer utan uppdrag är besvikna

Hälften av de tio lektorer som intervjuats är besvikna över att deras kompetens inte har tagits tillvara. 
Några av dem anger att de har anställts utan att få ett tydligt uppdrag, vilket har lett till svårigheter. Det 
finns även de som antyder att de har fått alldeles för omfattande uppdrag, vilket de anser har gjort det 
svårt att prioritera och lyckas. Problem har också uppstått för de lektorer som inte haft någon särskild 
tid avsatt till utvecklingsarbete. De anser, precis som många av förstelärarna, att de saknar tid för att 
förbereda och planera. I intervjuerna framkommer också att den forskning som finns inte alltid är direkt 
anpassad för att kunna användas i klassrummet, och att detta ställer särskilda krav på förberedelser.

Majoriteten av de intervjuade lektorerna tycker att deras tillsättning tagits emot på ett positivt sätt 
bland kollegorna. Detta gäller även dem som saknar ett tydligt uppdrag. Mottagandet skiljer sig alltså åt 
från det som beskrivs av förstelärarna, för vilka bristen på tydligt uppdrag inverkat negativt på hur de 
tagits emot. Ett antagande är att den höga acceptansen för tillsättning lektorerna beror på att konkur-
rensen om platserna inte är lika stor, då en lektorstjänst kräver en längre akademisk utbildning än den 
som lärare vanligtvis har. 

Lektorernas uppdrag svarar inte helt mot de statliga målen
Enligt de lektorer som intervjuats tas deras kompetens inte alltid tillvara och nyttjas inte på ett ef-
fektivt sätt i enlighet med reformens intentioner. Därför är det viktigt att huvudmännen, om de ska 
kunna behålla och vidarutveckla lektorernas kompetens, säkerställer att deras forskarkompetens kan 
tas tillvara i skolan.
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Skolverkets slutsatser
Skolverket ser fyra områden som är centrala för att skapa goda förutsättningar för förstelärarna och 
lektorerna:

• Förstelärare och lektorer bör ha en nyckelroll i det kollegiala lärandet.

• Uppdraget bör vara tydligt formulerat i såväl omfattning som innehåll, och uppdraget bör 
tydliggöras för övriga lärare och annan personal på skolan.  

• Det bör finnas en balans mellan övergripande och lokala uppdrag samt tid för undervisning.

• I de fall förstelärare och lektorer har omfattande uppdrag bör huvudmannen överväga att 
frigöra tid från deras ordinarie tjänst. 

 
Kollegialt lärande

Det räcker inte att åstadkomma förändringar i det egna klassrummet. Förstelärare behöver ges möj-
lighet att sprida sitt yrkeskunnande och arbetssätt vidare till sina kollegor. Kollegialt samarbete kräver 
förberedelser i form av tid och struktur. Det bör således vara ett medvetet arbetssätt för att uppnå 
skolans mål. 

Skolverket har i de pågående nationella satsningarna på kompetensutveckling (till exempel Matema-
tiklyftet, Läslyftet och NT-satsningen) presenterat flera strukturer för kollegialt lärande. De här struk-
turerna kan vara ett stöd för förstelärarna i deras roll som skolutvecklare – oavsett hur omfattande 
eller begränsade uppdragen är. 

Att sprida förstelärarnas kompetens kan leda till en ökad kollegial samsyn, menar flera förstelärare och 
lektorer som intervjuats. Detta kan i sin tur påverka undervisningen så att eleverna får en likvärdig bild 
av förväntningar och därigenom kan måluppfyllelsen ökas på sikt. 

Tydliga och kommunicerade uppdrag

I intervjuerna uttrycker både förstelärare och lektorer att tydligheten gentemot kollegorna är viktig för 
att skapa förståelse för uppdraget och legitimitet för löneskillnaden. När arbetsuppgifterna och upp-
draget varit otydligt finns exempel på att tillsättningarna tagits emot negativt. Negativa attityder mot 
förstelärare och lektorer kan bromsa eller förhindra att intentionen med reformens uppnås.

Tid för uppdraget

Utöver undervisningen behövs också tid för att förbereda, genomföra och följa upp det kollegiala 
samarbetet. Det kan också behöva avsättas tid för att ta del av andra lärares undervisning via exempel-
vis ”lektionsobservationer” eller auskultationer. 
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Hur har huvudmännen gjort?
I detta avsnitt… 
… redovisas och analyseras i vilken grad huvudmännen har lyckats med införandet av karriärtjänsterna 
och säkerställt kraven i enlighet med förordningen. Vi försöker kort besvara frågorna:  
”Hur ser huvudmännens planering, organisation och strategiska arbete ut? ” och  
”På vilket sätt har karriärtjänsternas kompetenskrav utformats för att svara mot de lokala behoven?”

Strategisk planering av förstelärarnas tjänster
Den kvalitativa studien visar allmänt på god planering och organisering av karriärtjänsterna. Många 
huvudmän har säkerställt att de lärare som fått karriärtjänster uppfyller de krav som finns i förord-
ningen om statsbidrag. Huvudmännen upplever också att förordningen har varit ett bra stöd vid 
rekrytering och urval av förstelärare och lektorer. I enkätundersökningen anger drygt 80 procent av de 
tillfrågade huvudmännen att de inte har ställt andra behörighetskrav på förstelärarna och lektorerna 
utöver vad statsbidragsförordningen anger.

Det framkommer i den kvalitativa studien att huvudmännen har haft en uttalad arbetsprocess för 
införandet av karriärtjänster och i de flesta fall finns en tydlig koppling till förordningens krav och re-
formens syfte. Det har generellt varit en transparent process för rekrytering och urval av förstelärarna 
och lektorerna. Huvudmännen har inventerat sina behov samt planerat och fördelat förstelärartjänster-
na efter kompetens och yrkesskicklighet. 

En vanlig process kan se ut så här:

1. Inledande intern diskussion där centrala riktlinjer, som utgått från de kriterier som finns i 
förordningen, har tagits fram. 

2. Kartläggning av de behov och kompetenser som finns hos huvudmannen och som ska pri-
oriteras inom verksamheten. För många har det inneburit att man bildat en arbetsgrupp, där 
huvudmännen tillsammans med fackliga representanter och ledningsgrupp har analyserat ett 
centralt utvecklingsbehov utifrån skolors resultat. 

3. Mål och utvecklingsområden har definierats. 

4. Rekrytering och tillsättning av förstelärare och lektorer

5. Rektor har tillsammans med förstelärare tagit fram arbetsuppgifter utifrån de lokala behoven. 

Väl förberedd annonsering

De flesta huvudmän anser sig ha lagt ner mycket tid på att förbereda underlaget för att utannonsera 
förstelärar- och lektorstjänsterna. I annonserna har kraven på de sökande varit att de skulle ha doku-
menterat goda vitsord samt lärarlegitimation. Andra krav är att skicka in CV och ett personligt brev, 
där de beskriver hur de tänkt sig att förstelärarens undervisning kan bidra till ett bättre elevresultat, 
samt på vilket sätt kompetens och arbetssätt kan spridas till kollegor.

Hänsyn till lokala behov

Huvudmännen har i de flesta fall lagt en yttre ram kring vilka behov och kompetenser som behövs 
övergripande på huvudmannanivå. Ofta har huvudmännen också kartlagt skolornas resultat och däref-
ter prioriterat ämnen eller områden som behöver utvecklas och förbättras. Den kvalitativa studien visar 
att huvudmännen har identifierat och satsat särskilt på utvecklingsområden kring följande; kollegialt lä-
rande, språkutveckling, ämnesutveckling, betyg och bedömning, genus, internationellt arbete, praxisnä-
ra forskning, systematiskt kvalitetsarbete och arbetslagsutveckling. Utöver detta har de lokala behoven 
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på skolorna fått styra förstelärarnas tjänster. Rektor och förstelärare har tillsammans utvecklat och tagit 
fram arbetsuppgifter utifrån behoven på respektive skola. 

Matchning av behov och befintlig kompetens

Huvudmannens behov har matchats med de kompetenser som funnits på varje skola, samt utvecklats 
gemensamt av rektor och förstelärare. I enstaka fall har huvudmannen fördelat antalet förstelärar-
tjänster utifrån elevantal och skolornas utvecklingsbehov, i stället för att tilldela alla skolor lika många 
tjänster. Detta har i vissa fall inneburit att det inte finns förstelärare på alla skolor hos en huvudman, 
men att kvaliteten och kompetenskraven på tjänsterna varit samma. De lärare som uppfyllt kompeten-
skraven, men där den egna skolan inte haft något uttalat behov, har då erbjudits en förstelärartjänst på 
en annan skola.

När förstelärare tillsattes för första gången hade flera huvudmän svårt att definiera tydliga uppdrag, 
troligen på grund av tidsbrist. Därför har vissa huvudmän i andra omgången genomfört förändringar i 
annonsering och rekrytering med större anpassningar till lokala behov och förutsättningar. 

Sökande har lockats av utvecklingsuppdrag

Majoriteten av de förstelärare och lektorer som intervjuats upplever att det har varit en omfattande 
rekryterings- och urvalsprocess.  Många har tidigare haft utvecklingsuppdrag och har sökt tjänsterna 
för att de lockats av att arbeta med förändringar. Kompetenser som efterfrågats är exempelvis att 
försteläraren förutom gedigna kunskaper i något undervisningsämne, även har förmåga att se till alla 
elevers behov. Det har också på olika sätt uttryckts att läraren ska ha ett intresse av att delta i utveck-
lingsprojekt och ha god samarbetsförmåga med såväl kollegor som elever. De förstelärare som inter-
vjuats upplever att skolan har tagit hänsyn till deras kompetens och att arbetsuppgifterna anpassats till 
skolans behov.

Lektorernas arbetsuppgifter har svagare koppling till lokala behov

Det finns stora variationer i hur lektorerna beskriver sina uppdrag, både när det gäller övergripande 
utvecklingsarbete och anpassning till lokala behov. Flera lektorer upplever att det uppdrag de fått varit 
otydligt eller att det endast funnits ett övergripande mål, exempelvis att undervisningen ska ha en tydli-
gare förankring i forskning och beprövad erfarenhet. Flera av de lektorer som intervjuats tycker att de 
lokala behoven är oklart definierade i deras uppdrag. De anser också att de saknar koppling mellan sin 
egen kompetens och uppdraget. 

Bland de lektorer som har särskilda utvecklingsuppdrag, framförallt inom allmändidaktik kopplad till 
aktuell forskning, kollegial handledning, språkutveckling och coaching har huvudmannen satsat med-
vetet på att sprida lektorernas kunskaper till andra lärare.
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Tidsbegränsade tjänster
Majoriteten av landets förstelärare har tidsbegränsade tjänster, som fördelas relativt jämnt på ett år, 
två år, tre år eller mer än tre år. Ungefär en tredjedel av landets förstelärare har förordnanden utan 
tidsbegränsning. 

De huvudmän som intervjuats menar att skälen till längre förordnaden eller tillsvidareanställningar 
framförallt är att det utvecklingsarbete som förstelärarna genomför kräver ett långsiktigt arbete för att 
ge önskad effekt i verksamheten. Även i enkätundersökningen framkommer att de huvudmän som har 
valt att inrätta permanenta tjänster i första hand gjort detta på grund av att de vill ha en långsiktig kva-
litetsförbättring av verksamheterna. Ett annat skäl som nämns som argument för att inrätta permanen-
ta förstelärartjänster är att man genom detta behåller de skickligaste lärarna i verksamheterna. 

De intervjuade huvudmän som anställt förstelärare på ett år i taget anser att utnämningen till förste-
lärare ställer krav på att läraren är ”på topp”. Det kräver engagemang och lust som inte alltid kan tas 
för givet. Dessutom kan förutsättningarna ändras. Andra argument för denna anställningsform är att 
tjänsten som förstelärare bör utvärderas och prövas regelbundet, och att man därför inte vill anställa 
på flera år eller tillsvidare. 

I enkätundersökningen framkommer å andra sidan att de allra flesta huvudmän som har valt tidsbe-
gränsade förordnanden gjort detta för att de är osäkra på reformens fortsatta finansiering. I andra 
hand anger man i enkäten att man genom tidbegränsade anställningar i högre utsträckning kan ”flytta” 
på tjänster efter förändringar av behov i verksamheten.

Samtidigt betonar flera förstelärare som intervjuats att det skulle vara önskvärt om förordnandet 
kunde vara längre. Man upplever att det tar tid att genomföra utvecklingsinsatser. Om förordnandet är 
kortsiktigt kan det upplevas som osäkert. 

Sammantaget antyder resultaten att förordnandet behöver vara tillräckligt långt– åtminstone ett par år 
- så att försteläraren upplever sig ha möjlighet att genomföra sitt uppdrag. Samtidigt finns ur huvud-
mannens synvinkel fördelar med att förordnandena är tidsbegränsade, för att skapa möjligheter att 
anpassa uppdragen efter verksamhetens behov. 

Gett förstelärarna möjlighet till nätverk och utbildning 
Samtliga huvudmän som intervjuats har valt att ge förstelärarna möjlighet att delta i nätverk med andra 
förstelärare. Syftet med nätverken har framförallt varit att följa upp och se hur det går för förstelärarna 
och att fånga upp eventuella problem. Flera av huvudmännen har också valt att låta sina förstelärare få 
utbildning i kollegialt samarbete.
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Majoriteten av de intervjuade förstelärarna upplever att deras huvudman erbjuder stöd för samverkan. 
Det sker bland annat genom nätverk och utbildning i kollegialt lärande, samtals- och processledning. 
Några förstelärare menar att det finns en vinst i att ha nätverksträffar inledningsvis. Vidare menar de 
att det är svårt att få hög kvalitet i träffarna om det är för många lärare med skilda förutsättningar som 
deltar. Det försvårar erfarenhetsutbytet och det upplevs som viktigare och mer värdefullt att få tid till att 
samarbeta med kollegor på arbetsplatsen. De intervjuade förstelärare som erbjudits utbildning är positiva 
till det stöd som getts och uppger att det skapar goda förutsättningar att genomföra uppdraget.

Alla förstelärare går en processledarutbildning där vi träffar varandra för erfarenhetsutbyte och 
skapar arbetsverktyg åt våra kollegor. Vi upptäcker att vi kan ha samma mål, men att vi säger 
det på olika sätt och att det är viktigt att vara lyhörda och tänka kring tolkningar och vad det 
ger kollegialt samarbete. Vi får stöd att leda diskussioner och hjälp med hur vi ska lägga upp 
och planera diskussioner för att få med alla kollegor. Alla förstelärare i länet träffas i nätverk 
och det är intressant att se hur andra kommuner jobbar. / En förstelärare
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Uppföljning och utvärdering
Syftet med reformen är att läraryrket måste bli mer attraktivt, att eleverna får en förbättrad under-
visning och ökade förutsättningar att nå goda resultat. Det ska leda till en positiv utveckling av såväl 
verksamheten som läraryrket. Därför är det angeläget att huvudmännen följer upp och utvärderar 
reformen och dess effekter utifrån sina lokala mål. 

Många saknar plan för uppföljning

Några av huvudmännen den kvalitativa studien har i diskuterat frågan och har en plan för hur de ska 
följa upp karriärtjänsterna, men flertalet har inte kommit fram till hur detta ska ske. En del har ge-
nomfört avstämningar genom de nätverk som försteläraren ingår i och det finns även en del rektorer 
som gör terminsvisa avstämningar. En kommun i studien har genomfört en utvärdering kring vilka 
svårigheter och utmaningar som är förenade med uppdraget. Den visade att den största utmaningen 
för deras förstelärare har varit att de saknat tid till att mötas.  

Utvärdering utifrån lokala behov

I den kvalitativa studien har vi sett flera goda exempel på hur huvudmän tagit tillvara kompetens och 
utvecklat framför allt det kollegiala lärandet genom ett systematiskt arbetssätt. Majoriteten av huvud-
männen har satsat på inledande utvärderingar och utbildningar genom förstelärares och lektorers 
nätverk. Resultat från både intervjuer och enkät visar dock att det finns risk för att huvudmän inte pri-
oriterar eller säkerställer att det finns resurser för att följa upp och utvärdera förstelärares och lektorers 
arbete. Det är viktigt att huvudmannen ansvarar för att systematiskt utvärdera sitt arbete och att göra 
tydliga analyser av var de lokala utvecklingsbehoven finns. 



20

Bra att veta om Karriärtjänster

Regeringens intentioner
I promemorian Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet (U2012/4904/S) beskrivs att en av de 
viktigaste faktorerna för elevernas studieresultat i skolan är lärarna. 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. Syftet med ett praktiknära karriär-
steg är att de lärare som i undervisningen uppvisar särskild yrkesskicklighet ska premieras. De särskilt 
yrkesskickliga lärarnas kompetens och potential ska tas tillvara. Kunskaper kan till exempel spridas 
till andra lärare på skolan, så att kunskaperna kommer så många elever som möjligt till del. Särskilt 
yrkesskickliga lärare som uppnår det mer praktiknära karriärsteget bör inte lämna undervisningen. Det 
är i stället centralt att försteläraren i allt väsentligt fortsätter att arbeta med undervisning och uppgifter 
som hör till undervisningen. 

I promemorian beskrivs också hur lärares tid i skolan endast till viss del utgörs av ren ”klassrumsun-
dervisning”. Uppgifter som är en förutsättning för undervisningen är t.ex. planering, utvärdering och 
analys av undervisningen. Sådant arbete sker med fördel åtminstone delvis genom kollegialt samarbete. 
Kollegialt samarbete kan också innebära att lärare tar del av varandras undervisning. Det finns studier 
(red anm: se promemorian för källhänvisning)som visar att kollegialt samarbete där lärare lär av varan-
dra har en central betydelse för lärarens professionella utveckling. I de här sammanhangen kan förste-
läraren spela en viktig roll för att genom sina särskilda kunskaper höja kvaliteten så att undervisningen 
förbättras. 

I promemorian exemplifieras vidare följande arbetsuppgifter för lärare:

• ansvara för introduktionen av nyanställda lärare

• coacha andra lärare

• initiera pedagogiska samtal

• initiera och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen

• vara examensansvarig på gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen

• ansvara för att lärarstuderande tas emot på ett bra sätt när de ska genomföra sin verksamhets-
förlagda utbildning (VFU)

• vara huvudansvarig för ett ämne

Följande arbetsuppgifter ges som tänkbara exempel för lektorer:

• driva ämnesövergripande projekt

• bedriva egen forskning

• handleda andra lärare i frågor kopplade till det specifika ämnet

• hålla i kontakten med universitet och högskolor

• hålla sig uppdaterad om aktuell forskning på området och att sprida den kunskapen i kollegiet, 
och 

• vara huvudansvarig för ett ämne

Om lektorerna skrivs också att en förutsättning för att åstadkomma synergieffekter är att skolorna och 
skolhuvudmännen på ett lämpligt sätt tar tillvara de kunskaper och kompetenser som lektorerna har. 
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Det kan därför finnas skäl att använda lektorers fördjupade kompetens för särskilda syften, till exempel 
genom att tilldela lektorer särskilda uppgifter eller uppdrag som bidrar till att sprida dessa kunskaper. 

Det görs i promemorian bedömningen att för att en karriärstegsreform ska vara meningsfull bör karri-
ärstegen i praktiken kopplas till en löneförhöjning.

I promemorian betonas att utformningen av tjänsterna är betydelsefull och att innehållet ska utformas 
efter de lokala behoven på olika skolor. Det är viktigt att huvudmännen vid inrättandet av karriärtjäns-
ter bedömer sina lokala behov och tar fram kriterier för lärares yrkesskicklighet.

Förslag på bedömning av yrkesskicklighet i promemorian, är att läraren ska: 

• Ha goda ämnes- och didaktiska kunskaper,

• Ha förmåga att möta varje enskild elev och anpassa undervisningsmetoder utifrån olika elevers 
olika behov,

• Identifiera olika lärandebehov och vara innovativ i fråga om att pröva nya metoder och arbets-
sätt för att möte 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 kollegor i deras undervisning, sprida goda exempel och bidra till att skolans lärare ut-
vecklas professionellt, och 

• Inte enbart se till den egna elevgruppen och den egna undervisningen, utan också bidra till 
utveckling av undervisningen på skolnivå.  

Införande
Reformen om karriärsteg för lärare infördes den 1 juli 2013. Då fanns det möjlighet för huvudmän 
att söka statsbidrag för att finansiera förstelärar- och lektorstjänster. Det finns en så kallad bidragsram 
som anger antalet tjänster som varje huvudman kan söka statsbidrag för, och den beräknar Skolverket 
utifrån antal elever och den totala summa som fördelas för karriärtjänster. Under hösten 2013 och 
våren 2014 (första omgången) fanns det medel för totalt 5 000 förstelärare. Från och med 1 juli 2014 
(andra omgången) skalades reformen upp till att omfatta medel för ytterligare 10 000 förstelärare, 
totalt 15 000 tjänster i landet. När reformen är fullt utbyggd 2017 ska den omfatta 17 000 tjänster.

Regelverk
Reformen om karriärsteg för lärare regleras i:

• Skollagen (2010:800), och 

• Förordning (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Bestämmelsen i 2 kap. 22 § skollagen om att huvudmännen ska sträva efter att inrätta karriärsteg för 
särskilt skickliga lärare är ett så kallat målsättningsstadgande. Enligt den ansvarsfördelning som gäller 
mellan stat och huvudmän är det huvudmännen som har arbetsgivaransvar för lärares prestationer och 
yrkesutveckling. Det är arbetsgivaren som ansvarar för de anställdas karriär- och löneutveckling, och 
som fattar beslut om att befordra de som bedöms vara särskilt yrkesskickliga. Det är upp till huvud-
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männen att avgöra hur målsättningen att inrätta karriärsteg bäst kan nås och det är frivilligt för huvudmän-
nen att söka det statsbidrag som regleras i statsbidragsförordningen. 

I förordningen regleras vad som krävs för att bli förstelärare eller lektor. Kravet är att de sökande:

• har lärarlegitimation

• uppvisar yrkesskicklighet, 

• är lärare med forskarutbildning (gäller endast lektor) 

• har minst fyra års tjänstgöring inom skolväsendet 

• ska ha visat på särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat 

• ska ha påvisat ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
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