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Whole system reform
• Outtröttligt och fokuserat ledarskap på högsta nivån

• Ett litet antal, högt ställda mål

• En positiv inställning till de professionella i sektorn

• En kärnstrategi: att bygga kollektiva förmågor

• Användande av resultat

• En icke-dömande attityd

• Transparens

• Vertikalt och horisontellt lärande i processen



Grundnivå Utvecklingsnivå Integrerad nivå
Det professionella lärandet 
är separerat från de flesta 
andra processer på 
skolan.

Det professionella lärandet 
involverar hela skolan men 
man talar inte öppet och 
gemensamt om problem 
med undervisning och 
lärande.

Det professionella lärandet 
är en del av en satsning 
inom skolan som helhet, 
för att lösa problem med 
undervisning och lärande 
som man har identifierat 
gemensamt, och utgör en 
del av skolans rutiner.

Integreringen av det professionella lärandet



Grundnivå Utvecklingsnivå Integrerad nivå
Kriterier för effektiva 
undervisningsmetoder är 
något underförstått 
snarare än något som 
diskuteras öppet

Kriterier för effektiva 
undervisningsmetoder 
diskuteras öppet av ledare 
med deras värde är 
underförstått och inte 
något som hela 
personalstyrkan pratar om.

Kriterier för effektiva 
undervisningsmetoder 
diskuteras öppet och 
behandlas som en 
självklar del av det 
professionella lärandet 
oavsett vilken form det 
antar.

Kriterier för effektiva undervisningsmetoder



Grundnivå Utvecklingsnivå Integrerad nivå
Få aspekter av cykeln är 
tydliga i det skolbaserade 
professionella lärandet. 
Den starkaste tonvikten 
ligger på att utveckla 
lärares kunskaper och 
metoder.

De flesta aspekter av 
cykeln är tydliga i det 
skolbaserade 
professionella lärandet 
men vissa utgör inte en 
uttrycklig del, exempelvis 
att kontrollera huruvida 
elevresultaten har 
förbättrats inom 
fokusområden.

Alla aspekter av cykeln är 
tydliga i det det 
skolbaserade 
professionella lärandet och 
utgör en central del av 
skolans förhållningssätt. 
Liknande processer är 
tydliga om skolan 
samarbetar i nätverk med 
andra skolor.

Medverkan i hela cykeln





Dilemman

1.  Föräldraledigt på K-dagar


2. En utvecklingsgrupp som inte vill utveckla


3. Utvecklingsgrupper att dra åt samma håll?


4. Nätverksgrupper - övergångar tex


5. Learning studies mm



1.

• I en personalgrupp som befinner sig i en intensiv 
förändringsprocess tar två lärare föräldraledighet på alla 
K-dagar. 


• Hur kan man som ledare hantera det på ett rimligt sätt. 



2.

• En skolutvecklingsgrupp som inte vill utveckla?


• Förstelärare som inte vill verka förmer än sina kollegor.



3.
• Hur kan vi få vår utvecklingsgrupp att både dra åt samma håll (trots 

hemvist på olika program) och se sig själva som en grupp där meningen 
är att tillsammans med skolledningen leda skolans pedagogiska 
utvecklingsarbete?


• Utvecklingsgruppen består av skolledning och karriärlärare med 
skolspecifika uppdrag (förstelärare och lektorer). Gruppens huvudsakliga 
syfte är att vara ett forum för skolutvecklingsfrågor. En av förstelärarna i 
gruppen har följande uppdrag: Leda utvecklingsgruppens fortbildning.


• Alla karriärlärare med skolspecifika uppdrag träffas i gång varannan 
månad tillsammans med skolledningen. Vid dessa tillfällen ska nyare 
skolforskning och resultat diskuteras och värderas utifrån vår 
verksamhet. XX har i uppdrag att inför dessa träffar förbereda underlag i 
form av texter och diskussionsunderlag.



4.
• Vid nästa tillfälle så skulle jag vilja att vi pratade om 

lärande gemenskaper, vad är nästa steg för oss i 
Uppsala? Vi har nu nätverksgrupper som träffas 
regelbundet, kan man utgå från dem för att gemensamt 
arbeta för elevernas kunskapsutveckling?


• Hur skulle vi kunna använda nätverksgrupperna vid 
övergå från en skola till en annan, jag tänker speciellt på 
de elever som går på Sprintgymnasiet som ska gå vidare 
till gymnasiet, jobbar vi på ett sätt som underlättar 
övergång och mottagande?



5.

• Vi behöver handledning i hur vi kan strukturera Learning 
studies i våra utvecklingsgrupper till nästa läsår. 


• En annan fundering är hur vi kan motivera äldre lärare i att 
anamma nya teknologiska verktyg inom undervisningen, 


• En tredje är hur vi rent allmänt ytterligare kan utmana våra 
lärare att utvecklas och att de i sin tur hittar vägar att 
utmana sin elever.



Det som tydligast dyker upp

• Hur kan vi få lärare att vilja utvecklas?
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Jackson & Cobb

• (Nya) roller (handledare/gruppledare)

• (Nya) rutiner (sätt att arbeta) 

• (Nya) lärtillfällen (tid att mötas) 

• (Nytt) material (som grund för arbetet) 
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Louise Stoll:
• Dela ett fokus på elevers lärande, 

• utveckla deltagande och delat ledarskap, 

• respektfulla och tillitsfulla relationer, 

• gemensamma undersökningar som leder till djupt 
lärande,

• söka efter bevis på lärande och resultat, 

• skapa stödjande strukturer och 

• externa experter och kritiska vänner



Leadership for professional development requires 
flexibility, vision, resourceful- ness and, above all, 
awareness of the importance of interacting with and 
considering teachers as individuals – what I have referred 
to as a ‘teacher-centred’ approach to leadership (Evans, 
1998, 1999) – rather than treating them as a homogenous 
group. Evaluations of what does or does not represent a 
‘better way’ will be highly individ- ual, being closely tied to 
personal agendas, goals and priorities, and one ‘size’ will 
not fit all; as Day and Gu (2007, p. 427) point out, 
‘Teachers in the same school may react very differently to 
the same stimulus ... There is no one way, time for or 
location for learning which is best’. 

Evans, Linda (2014) Leadership for professional development and learning: enhancing our understanding of how teachers develop. 
Cambridge Journal of Education, 2014. Vol. 44, No. 2, 179–198.



• Det är vanligt att dessa mer formella möjligheter 
till lärande lägger grunden för 
lärandefokuserade informella interaktioner 
mellan lärare och ledare.



• The importance of winning over hearts and 
minds cannot be overemphasised; teachers 
will seldom be fully engaged with and 
committed to ‘new’ or ‘different’ forms of 
practice – including ideas and ideologies – 
unless they perceive them as potential 
improvements (even if only partially) to 
existing practice,…

Evans, Linda (2014) Leadership for professional development and learning: enhancing our understanding of how teachers develop. 
Cambridge Journal of Education, 2014. Vol. 44, No. 2, 179–198.



• persons who wish to reform educational practice 
cannot simply tell teachers how to teach differently. 
Teachers themselves must make the desired 
changes. 

• To do so, they must acquire richer knowledge of 
subject matter, pedagogy, and subject-specific 
pedagogy; and they must come to hold new beliefs 
in these domains. 

• Successful professional development efforts are 
those that help teachers to acquire or develop new 
ways of thinking about learning, learners and 
subject matter. 

Evans, Linda (2014) Leadership for professional development and learning: enhancing our understanding of how teachers develop. 
Cambridge Journal of Education, 2014. Vol. 44, No. 2, 179–198.



• Such commitment involves attitudinal and/or intellectual 
change, albeit sometimes in very small – scarcely 
perceptible – measure. 

• ‘[s]chools are the primary site for teachers’ professional 
learning. They provide favourable or unfavourable learning 
environments which may enhance or diminish teachers’ 
sense of space and energy to learn’. 

• Creating the conditions and initiating the circumstances 
within which such change may flourish is therefore a vital 
role for school and college leaders who take their 
professional development responsibilities seriously. 

• It is the essence of leadership for professional development. 

Evans, Linda (2014) Leadership for professional development and learning: enhancing our understanding of how teachers develop. 
Cambridge Journal of Education, 2014. Vol. 44, No. 2, 179–198.
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• Man talade inte om eleverna utan om hur de skulle 
undervisas.

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

Timperley ( 2013)



Produkten är inte

• betyg


• eller måluppfyllelse


• utan kunniga medborgare


• Det kan aldrig vara svårt att utmana elever.



Har lärarna begreppen klara? Vet de vad 
kollegialt lärande är och hur det hänger 
ihop med yrkets beprövade erfarenhet? 

Förstår de att de är bärare av 
undervisningskunskap - och att det är 

en gemensam professionell kunskap. Att 
det är deras ”plikt” att utveckla den?



Yrke Profession

Individ Kollektiv

Utformas av någon utanför yrket Utformas genom självförbättrande arbete 
i professionsgemenskapen

Definieras av politik och förvaltning Definieras genom samhällsmandat och 
interna professionskriterier

Utvecklas genom externa initiativ Utvecklas genom egenkritik, etiska 
värderingar och ny kunskap

Kunskapen ägs av andra Professionen utvecklar ny kunskap 
genom undersökande aktiviteter



Lektionsutformning

Förtest
Lektion

Filmas
Eftertest

Diskussion och analys

Dokumentation





Det här exemplet kommer från Sjöstadsskolan i Stockholm. 
De använde som litteratur Stigler & Hiebert; The Teaching 
Gap och Mona Holmqvist; Lärande i skolan. För planeringen 
av lektionen använde de naturligtvis kursplaner och 
ämneslitteratur, om man hade behov av det. De använde 
grupper på tre till fem personer och hade en handledare 
som skötte det praktiska, förde loggbok och filmade. 
Learning study Matematik, tidsplan vt-13  Litteratur: 
Maunula mfl Learning Study; (Stigler& Hiebert; The 
Teaching Gap), Holmqvist; Lärande i skolan, kursplaner, 
ämneslitteratur, tidigare studier 
Mötestider: De tisdagar då det inte är ämneskonferens i No 
eller Ma samt fyra förmiddagstider på 3 h. Totalt 24 h. Vid 
behov kan tid kvittas exempelvis på juni dagar. Handledare 
sköter upplägg, praktiska detaljer, skriver logg, filmar och 
skriver rapport.



• Tidplan


• Learning study – begrepp, cykel, litteratur. Presentation, diskutera lärandeobjekt utifrån Lgr 11, 1,5h (konferenstid).


• Val av lärandeobjekt, diskussion av litteratur, Läroplanen (innehåll och förmågor), 1,5h (konferenstid).


• Analys av lärandeobjekt, förmodade kritiska aspekter, utformning av förtest / observation, 3 h (förmiddag).


• Vecka 7: Genomföra förtest/observation i samtliga grupper.


• Sammanställning av resultat av förtest. Analys av resultat och kritiska aspekter, 1,5h. 


• Utformning av lektion 1. Variation av kritiska aspekter. 3 h.


• Förberedelser inför lektion 1. Bestämma grupp, tid, lärare, filmning, observatörer. 1,5h.


• Vecka 12: Genomföra lektion 1, eftertest 


• Resultat, analys av lektion 1. (film och eftertest analyseras) 1,5h.


• Kritiska aspekter inför lektion 2, planera och utforma lektion. 2. 3 h.


• Vecka 17: Genomföra lektion 2, eftertest, ev. intervjuer av elever.


• Resultat, analys av lektion 2. Kvarvarande kritiska aspekter. 1,5h.


• Planera och utforma lektion 3, 1,5h.


• Vecka 18 – 19: Genomföra lektion 3, eftertest.


• Analys av resultat, lektion 3. 3 h.


• Diskutera rapport och presentation 1,5h. 


• Presentation under junidagarna
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Varje skolas utveckling
• Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de 

nationella målen. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så 
sker. 

• Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas 
professionella ansvar är förutsättningar för att skolan 
utvecklas kvalitativt. 

• Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs 
upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. 

• Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan 
skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl 
hemmen som med det omgivande samhället.
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mellan lärarna.



Kusek & Rist



Kusek & Rist

• Varför?



Kusek & Rist

• Varför?

• Känna delaktighet



Kusek & Rist

• Varför?

• Känna delaktighet

• Aldrig mäta mer än man behöver



Kusek & Rist

• Varför?

• Känna delaktighet

• Aldrig mäta mer än man behöver

• Ingen rädsla



Guskey

• Goda utvärderingar är resultatet av en genomtänkt 
planering, förmågan att fråga bra frågor och en 
grundläggande förståelse för hur man kan hitta 
relevanta svar. På många sätt är det bara en förfining 
av vardagligt sunt förnuft. Goda utvärderingar ger 
information som är sund, meningsfull och tillräckligt 
pålitlig för att man ska kunna fatta genomtänkta och 
ansvarsfulla beslut om fortbildningsprocesser och 
dess effekter



Det är därför avgörande att data används så 
att de inte:
• Leder till rädsla bland personalen för att 
förändras eller visa upp vad man gör 
• Att man manipulerar data för att passa det 
som efterfrågas 
• Teaching to the test så att bara det man 
mäter blir det viktiga 
• Förflackning av undervisning mot det som är 
enkelt att mäta 
• Tar tid från viktigt annat arbete 
• Tar bort professionell autonomi hos lärare 
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Scientific learning community

• Fokusera på ett väl specificerat gemensamt mål

• Var vägledd av en djup förståelse av problemet; det 
system som skapat det samt en gemensam arbetsteori 
om hur man kan påverka det. 

• Håll er inom ramarna för förbättringsvetenskap för ayy 
utveckla, testa och förbättra insatser.

• Organisera för att kunna sprida upptäckterna och stöd 
anpassningar till olika kontexter.





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 
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• 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


