
Träff 5
Skolledare som lärande och förstelärarrollens betydelse 

för undersökande och utveckling av undervisningen



https://www.cwts.nl/blog?article=n-q2v294
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Att leda professionellt lärande
Grundnivå Utvecklingsnivå Integrerad nivå

Det professionella lärande 
riktar sig till lärare. 
Ledarna främjar lärandet 
och stöder lärarna i deras 
arbete.

Det professionella lärandet 
riktar sig även till ledare 
som tar på sig rollen som 
lärande ledare, men de 
kunskaper som krävs för 
att axla denna roll 
definieras inte närmare 
och ges inte någon tydlig 
riktning.

Ledare tar på sig en tydlig 
ledarroll i det 
professionella lärandet, 
inser sitt eget behov av att 
lära sig göra detta och 
söker specifikt efter 
möjligheter som motsvarar 
lärares professionella 
lärande.



Rektorerna 
• Byggde inte generell kunskap 

• utan specifik för den aktuella uppgiften. 

• Chefer i grundskolan måste ha kunskaper om matematik och 
läsinlärning. 

• En källa till expertkunskap 

• Deras lärande var kopplat till elevernas lärande. 

• De lärare som behövde det kunde alltid få stöd 

• Höga förväntningar på alla lärare



Erik Nilsson
1. Ju färre styrsignaler som sänds desto större genomslag får de!  

”När man skriver ett program, strategi eller måldokument är man ofta nöjd om man får med 
så mycket som möjligt. Alla problem har hanterats och alla medlemmar i nämndgruppen 
har fått med sin hjärtefråga i programmet. Man känner sig handlingskraftig”. 


2. Beslutet är bara sandkornet i spetsen på en lång kometsvans!  

Det har inte hänt något bara för att du har fattat ett beslut. … beslutet är faktiskt bara den 
punktformiga början på det arbete som ligger framför. … Vad skapar du för organisation? 
Vem ska leda det? Hur ska det genomföras? Av vem och när? Vilket stöd behövs det? Vilka 
resurser? 


3. Det skarpaste styrinstrumentet är att fråga hur det går!  

Människor öppnar sig när man pratar och frågar dem hur det går mycket mer än om du ber 
dem via mail lämna in en skriftlig rapport. 


4. Den skriftliga kommunikationen är överskattad - prata med varandra!  

Muntlig kommunikation och personlig närvaro är det medel som får människor i rörelse. 
Tjata hål i huvudet sade en rektor – det tar tid för tankar att sjunka in. 



Vilka är ledarna på skolan

• som kan ta på sig ansvar att leda lärande? 

• lärare är experter på att anpassa undervisningen 

• Betyder inte att man delegerar. Betyder att man 
leder genom många olika ledningsmetoder för att 
maximera allas lärande.



Jackson & Cobb

• (Nya) roller (handledare/gruppledare) 

• (Nya) rutiner (sätt att arbeta)  

• (Nya) lärtillfällen (tid att mötas)  

• (Nytt) material (som grund för arbetet) 

Cobb	P.	&	Jackson	K.	(2011)	Towards	an	Empirically	Grounded	Theory	of	Action	for	Improving	the	Quality	of	Mathematics	Teaching	at	Scale.	Mathematics	teacher	education	and	development.Vol.	13.1,	6–33. 





• Något som (de effektiva) ledarna medgav att de 
försummade var vissa administrativa uppgifter som 
de inte ansåg bidrog till elevernas lärande. 



• Något som (de effektiva) ledarna medgav att de 
försummade var vissa administrativa uppgifter som 
de inte ansåg bidrog till elevernas lärande. 

• Dessa uppgifter delegerade de till andra.



Grundnivå Utvecklingsnivå Integrerad nivå
Ledares pedagogiska 
ämneskunskaper antas 
vara tillräckliga, och man 
försöker inte utveckla 
dem på något specifikt 
sätt.

Ledare försöker bygga 
upp sina kunskaper, men 
inte nödvändigtvis 
pedagogiska 
ämneskunskaper eller 
kunskaper som specifikt 
handlar om att 
effektivisera de 
organisatoriska rutinerna 
kring undervisning och 
lärande.

Ledare försöker bygga 
upp pedagogiska 
ämneskunskaper på 
viktiga fokusområden och 
kunskaper som specifikt 
handlar om att 
effektivisera 
organisatoriska rutiner 
kring undervisning och 
lärande.

Bygga upp egen och andras kunskap



Grundnivå Utvecklingsnivå Integrerad nivå
Relationerna mellan lärare 
och ledare är respektfulla i 
betydelsen stödjande, 
men inte utmanande. En 
icke-bedömande kultur 
uppmuntras.

Relationerna mellan lärare 
och ledare är respektfulla 
med stark tonvikt på att 
stödja lärande. Hur man 
bedömer elevers lärande, 
undervisningsmetoder 
eller ledningsmetoder 
diskuteras sällan.

Relationerna mellan lärare 
och ledare är både 
respektfulla och 
utmanande. Bedömningar 
av elevers lärande, 
undervisningsmetoder 
eller ledningsmetoder 
utgör en del av 
lärandekulturen och 
debatteras livligt. Något 
som också debatteras är 
de antaganden som dessa 
bedömningar vilar på.

Utveckla ett respektfullt och 
utmanande förhållningssätt



”Eleverna gjorde bra ifrån sig i läsningen körde 
totalt i skrivning och jag är väldigt nyfiken på 

varför.” 



”Eleverna gjorde bra ifrån sig i läsningen körde 
totalt i skrivning och jag är väldigt nyfiken på 

varför.” 

Det märktes under uppföljningsintervjuerna att 
lärarna inte alls kände sig övervakade. De pratade 
istället om hur mycket de respekterade hans 
kunnande och engagemang.



”Jag vill att mina tankar ska vara så 
transparenta som möjligt.” 



”Jag vill att mina tankar ska vara så 
transparenta som möjligt.” 

”Hon sätter sig själv i samma 
position” 



Resultat

Undervisnings-
metoder

Relevanta bevis

Förvärvade 
expertkunskap

Vana att undersöka 
nuvarande 

övertygelser

Respektfullt och 
utmanande 

förhållningssätt





• De använde och integrerade: 

• bevis som rör elevers lärande 

• bevis om undervisningsmetoder
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undervisas.



• De använde och integrerade: 

• bevis som rör elevers lärande 

• bevis om undervisningsmetoder

• Man talade inte om eleverna utan om hur de skulle 
undervisas.

• Inte om undervisningen i sig utan om hur den 
påverkade eleverna.



Vilka kunskaper behöver 
lärare och elever för att nå 

målen?
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Vilka kunskaper behöver 
lärare och elever för att nå 

målen? Vilka kunskaper behöver vi  som 
ledare

Fördjupade kunskaper om 
och metoder inom 

ledarskap

Nya inlärningserfarenheter 
för lärare och elever

Vad blev resultatet?



Guskey
• Leder den här upplevelsen eller aktiviteten till det 

avsedda resultatet? 

• Är den bättre än det vi gjorde tidigare? 

• Är den bättre än någon annan aktivitet? 

• Är den värd kostnaden?

Guskey, Thomas, R. (2014) Measuring the effectiveness of educator’s professional development. In Martin et al. 
Handbook of Professional Development. Successful Models and Practices, PreK-12. New York: Guilford.



Lärare är din klass





• Vanan att undersöka sina nuvarande övertygelser 
grundar sig på höga förväntningar om att ledare, lärare 
och elever ska lära och förändras. 



• Vanan att undersöka sina nuvarande övertygelser 
grundar sig på höga förväntningar om att ledare, lärare 
och elever ska lära och förändras. 

• Rektorerna intog på ett tydligt sätt positionen som både 
undersökare och lärande och uppmuntrade lärarna att 
undersöka sina metoder med syftet att förbättra dem.
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• Vanan att undersöka sina nuvarande övertygelser 
grundar sig på höga förväntningar om att ledare, lärare 
och elever ska lära och förändras. 

• Rektorerna intog på ett tydligt sätt positionen som både 
undersökare och lärande och uppmuntrade lärarna att 
undersöka sina metoder med syftet att förbättra dem.

• Ingen slapp undan.

• De betraktade sig som ansvariga för undervisningen av 
sina lärare precis som lärarna för sina elever.

• Läs på s. 106.



Rektorerna

• Använde relevanta bevis 

• Förvärvade expertkunskap 

• Uppvisade och utvecklade en vana att undersöka 
sina övertygelser 

• byggde upp relationer av respekt och utmaning



Stark känsla av ansvar för 
elevresultat

• utan att man skyllde på varandra 

• Jarl, Blossing & Andersson!



Why have I lasted 40 years? 

Passion…. I kept looking for ways to excite me… to 
make teaching/learning better and to pass that love 
of learning on to my students…which is so much 
more exciting and rewarding than just giving 
knowledge. 

Professional development is a personal fit if it is 
successful. Each person has to be able to connect to 
the professional development. It can’t be ”canned” 
or one size fits all or the ”buzz word” of the year. 

Teaching is a profession, not just a job.

Shirley Thacker 
Primary-grade teacher, Wes-Del Elementary, Gaston, Virginia. 



Förstelärarrollen



Alvehus m. fl.
• https://pedagogiskamagasinet.se/forstelararna-har-starkt-

professionen/ 


• Alvehus m.fl. (2019) Inhabiting institutions: Shaping the first 
teacher role in Swedish schools. Journal of Professions and 
Organization, 2019, 0, 1–16.


• Alvehus m.fl. (2019) Organizing Professionalism – New 
Elites, Stratification and Division of Labor. Public 
Organization Review. https://doi.org/10.1007/
s11115-018-00436-y (published online).


• Lärarkåren och förstelärarna: https://
www.studentlitteratur.se/#9789144123387/
Lärarkåren+och+förstelärarna 

https://pedagogiskamagasinet.se/forstelararna-har-starkt-professionen/
https://pedagogiskamagasinet.se/forstelararna-har-starkt-professionen/
https://doi.org/10.1007/s11115-018-00436-y
https://doi.org/10.1007/s11115-018-00436-y
https://www.studentlitteratur.se/#9789144123387/L%C3%A4rark%C3%A5ren+och+f%C3%B6rstel%C3%A4rarna
https://www.studentlitteratur.se/#9789144123387/L%C3%A4rark%C3%A5ren+och+f%C3%B6rstel%C3%A4rarna
https://www.studentlitteratur.se/#9789144123387/L%C3%A4rark%C3%A5ren+och+f%C3%B6rstel%C3%A4rarna


• Vår studie visar tydligt hur förstelärarreformen gjort att 
lärarnas ställning i skolans organisation stärkts. Det som 
tidigare utgjort ”steget uppåt” i karriären har varit att bli 
rektor, och därmed att lämna lärarprofessionen till förmån för 
rektorsprofessionen. 


• Förstelärarna har genom sina roller som framför allt 
försteledare och ekvilibrister, men även kunskapsspridare, 
tagit plats i beslutsfattande organ, blivit centrala länkar i 
skolans kommunikation och tagit på sig det pedagogiska 
ledarskapet. 


• Stöttepelaren har hittat ett legitimt sätt att stötta sina 
kollegor. Vi ser alltså hur flera av de roller som förstelärare 
skapat stärker lärarnas autonomi på det lokala planet.



Bästeläraren
• Bästeläraren är den roll som tydligast påminner om det 

som var reformens grundidé: En primus inter pares, 
främste bland likar, med djupare kunskaper som på olika 
sätt kunde utveckla andra lärare. 


• Bästeläraren får på många sätt kämpa med sin roll, både i 
relation till sina kollegor men även i relation till sig själv – 
”vad gör jag för att förtjäna detta?” 


• Bästeläraren är den roll som skapar mest konflikter i 
skolorganisationen.



Stöttepelaren

• Stöttepelaren är å andra sidan en person som övriga 
lärare söker stöd hos och som de ser upp till. 


• Stöttepelaren har inte något tydligt extrauppdrag, men 
vad som skiljer stöttepelaren från bästeläraren är framför 
allt den legitimitet och status hen har bland de närmaste 
kollegorna.



Kunskapsspridaren

• I många fall har förstelärarna fått uppgifter som innebär 
att de på olika sätt agerar som kunskapsspridare i 
organisationen. 


• Kunskapsspridaren har fått en tydlig professionell roll, då 
ett centralt element i professionalism handlar om att föra 
fram professionens expertis i olika sammanhang och 
utveckla dess kunskapsbas.



Andrerektorn
• …andrerektorn en förstelärare som orienterat sig mot 

ledningsnivån. 


• Det finns här en informell överenskommelse om att 
förstelärarens uppdrag handlar om att bistå rektorn, till exempel 
med administrativt orienterade uppgifter såsom schema-
läggning, inköp eller rekrytering. 


• Ett problem uppstår då dessa uppgifter i många drag påminner 
om de som biträdande rektor har, och här skapas en konfliktyta. 


• Andrerektor blir sinnebilden för när professionella yrkesutövare 
förlorar sin professionella identitet och snarare allierar sig med 
ledningen.



Försteledaren
• Försteledaren har en tydlig drivande roll. Här har försteläraren tagit 

över centrala ledarroller från rektorn, främst pedagogiskt ledarskap 
och skolutveckling. 


• Rektorn får då en mer renodlad administrativ chefsroll medan 
ledarskapet stannar inom professionen. 


• Det är här vi tydligast kan se hur förstelärare aktivt stärker 
professionen, både i termer av att driva för professionen relevanta 
frågor men också i att hen blir en slags galjonsfigur för professionen. 


• Försteledaren kan axla ett pedagogiskt ledarskap utan att samtidigt 
belastas av administration, vilket skapar professionellt utrymme men 
samtidigt kan betyda brist på formellt mandat.



Ekvilibristen
• Ekvilibrister karaktäriseras av att de har en förmåga att 

samtidigt ta plats i administrativa och i professionella 
sammanhang. På så sätt kommer de att fungera som en 
länk mellan ledning och profession. 


• Ekvilibristerna använder sin roll för att skapa balans i 
organisationen, och de utnyttjar sin roll mellan 
lärarkollegiet och ledningen för att åstadkomma detta. 


• De pendlar mellan att ibland agera som försvarare av 
professionen (som försteledaren) och ibland som 
övervakare av den (som andrerektor).



Peter Erlandson & Mikael. R. Karlsson (2017): From trust 
to control – the Swedish first teacher reform, Teachers 
and Teaching, DOI: 10.1080/13540602.2017.1379390

• Under the old system, the headteacher had a strong 
influence on the headmaster’s decisions, and had a 
strong loyalty to the subject group which s/he was head 
of. The head teacher was legitimized by the group’s trust.


• Under the new system, the first teacher has minor 
influence on the headmaster’s decisions and has an 
ambivalent loyalty aimed both toward the headmaster and 
the subject group. The headmaster appoints the first 
teachers.



Statskontoret
• Förutsättningar för måluppfyllelse finns inte än


• Statskontorets huvudslutsats är att genomförandet av reformen 
endast till viss del har skapat förutsättningar för att nå målet om ett 
attraktivare läraryrke och bättre skolresultat. Trots att reformen är 
spridd till många skolhuvudmän och skolenheter är den inte förankrad 
i lärarkåren och har ännu inte funnit sin form. Det är fortfarande oklart 
för både innehavare av karriärtjänster och andra lärare vad uppdraget 
som förstelärare eller lektor egentligen innebär och på vilka grunder 
karriärtjänsterna tillsätts.


• Skolhuvudmännen har stor frihet att tolka och anpassa reformen till 
lokala behov. Att många lärare inte har klart för sig vad reformen 
innebär tyder på att kommunikationen mellan skolhuvudmän, 
skolledning och lärarkollegium inte har fungerat väl.



Statskontoret forts.
• För att stärka reformens legitimitet behöver huvudmännen


• vara tydligare med hur de vill använda karriärtjänsterna i sin verksamhet


• satsa på en ambitiös och transparent rekrytering, bland annat genom att


• tydliggöra vilka kvalifikationer som meriterar för en tjänst


• kommunicera vad förstelärare och lektorer förväntas göra utifrån de 
förutsättningar de har fått


• synliggöra den nytta som förstelärare och lektorer gör


• föra en mer aktiv dialog med lärarna för att överkomma eventuella 
intressekonflikter som står i vägen för en lyckad implementering av 
reformen.



Riksrevisionen

• Oavsett vad som orsakat missnöjet så upplever en 
majoritet av huvudmännen och rektorerna att 
Lärarlönelyftet, liksom Karriärstegsreformen, har 
försämrat sammanhållningen mellan lärare. Närmare 
hälften uppger även att Lärarlönelyftet påverkat arbetet i 
arbetslag negativt. Det är en stor andel mot bakgrund av 
att undervisningen och skolans verksamhet i stor 
utsträckning ska utvecklas av lärarna gemensamt. Det 
försämrar förutsättningarna för att reformerna ska kunna 
öka läraryrkets attraktionskraft. 



Om man sammanfattar

• Problem när det ses som orättvist och top-down


• Dialog med lärare


• Om det förstärker professionen


• Jag tycker man ska lyfta in 
professionsutvecklingsaspekter



• Peka ut bästa lärare och tro att 
det är så kåren utvecklas är 
problematiskt - marknadslogik


• Men - att ha uppdrag att 
utveckla undervisning är både 
bra och viktigt


• Ledarskap för det kollegiala 
lärandet avgörande


