
 364 

Professionella förstelärare? Om den svenska 
förstelärarreformen 
Andreas Bergh & Tomas Englund  

Introduktion 
Under det senaste decenniet har omfattande utbildningsreformer genomförts 
i Sverige. De argument som dessa legitimeras med formuleras ofta med stöd 
av positivt klingande begrepp som ökad likvärdighet, förbättrad kvalitet eller 
höjd måluppfyllelse. För att uppnå detta har efterhand ett allt större intresse 
kommit att riktas mot lärarens roll och en betoning av att lärare måste vara 
professionella. Men vad betyder det? Är den centrala aspekten att lärare 
måste nå vad som i sociologiska termer vanligtvis kallas professionalisering, 
en mer autonom roll och högre status, fri från direktiv från andra instanser, 
eller är den centrala aspekten att lärare ska nå en sorts moralisk professional-
ism, vara pedagogiskt kunniga och förmå möta elevers olika behov och från 
olika sociala grupperingar? För att belysa dessa frågor kommer vi i det här 
kapitlet att rikta intresset mot den svenska förstelärarreformen som introdu-
cerades år 2013, för att därigenom analysera och diskutera de konsekvenser 
som kan följa av olika och ibland motsägelsefulla uttolkningar av profess-
ionalisering och professionalism.  

När förstelärarreformen är fullt utbyggd kommer 17 000 lärare ha valts ut 
för detta uppdrag. Det månatliga lönepåslaget på 5 000 kr till de lärare som 
väljs ut kommer sammanlagt att kosta staten ungefär 1,5 miljarder kronor 
(Skolverket 2014). Med detta initiativ sker ett tydligt brott i jämförelse med 
den tidigare traditionen då skillnader mellan lärares löner i första hand moti-
verades av tid i yrket samt i någon mån ansvar för extra uppgifter och variat-
ioner mellan olika lärarkategorier. Utöver kravet att de lärare som väljs ut 
ska vara legitimerade och kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete 
med undervisning så ska läraren: 

Ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett 
starkt intresse för att utveckla undervisningen. Läraren ska också av huvud-
mannen bedömts som särskilt kvalificerad för undervisning. Utöver dessa kri-
terier ska läraren som utses också arbeta minst 50 procent av sin arbetstid 
med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen (SKOLFS 
2013:147, Skolverket 2014).  
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Utöver själva initiativet, beslutet att finansiera reformen och formuleringen 
av dessa kriterier, så begränsas regeringens och nationella skolmyndigheters 
roller till ett antal ganska löst formulerade förväntningar, medan lokala hu-
vudmän ges ansvaret att närmare besluta vilka uppgifter som förstelärarna 
ska ges.  

Det empiriska material som används för att analysera de nationella för-
väntningarna består av texter om förstelärarreformen från svensk utbild-
ningspolitik och den nationella skolmyndigheten Skolverket, producerade 
mellan åren 2012 och 2015. Den första av de utbildningspolitiska texterna är 
en promemoria från Utbildningsdepartementet (U 2012), Karriärvägar m.m. 
i fråga om lärare i skolväsendet. Den andra är propositionen (2012/13:136) 
Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m. I de tre skolverkstexterna, som 
alla har givits rubriker som formuleras som frågor, rapporteras hur imple-
menteringen av reformen fortlöper: Vem är försteläraren? (Skolverket 
2014), Vad gör försteläraren? (Skolverket 2015a) samt Finns förstelärarna 
där de bäst behövs? (Skolverket 2015b). 

Kapitlet struktureras i tre huvuddelar. Som en del av denna inledande in-
troduktion upparbetas först de teoretiska utgångspunkter som i den andra 
delen används för att analysera förväntningar som från nationellt utbild-
ningspolicyhåll har formulerats kring förstelärarreformen. I den tredje och 
sista delen summerar vi resultatet i relation till de frågor som formulerats 
ovan om professionalisering och professionalism. Vi argumenterar då även 
för att olika sätt att besvara dessa i förlängningen också får konsekvenser för 
vilka uttolkningar som blir möjliga att göra av likvärdighet, kvalitet och 
måluppfyllelse. 

Teoretiska utgångspunkter 
En första viktig utgångspunkt för att kunna analysera förstelärarreformen är 
den redan nämnda distinktionen mellan professionalisering och professional-
ism, två professionsbegrepp som ofta används retoriskt och glider in i 
varandra utan att ges tydlig precision (för en utförligare, referensbaserad 
genomgång, se Englund & Solbrekke, 2015). Den kritiska, sociologiskt base-
rade professionsforskningen utvecklade under 1970- till 1990-talen ett socio-
logiskt status- och exklusions-/inklusionsperspektiv som dominerade och 
präglade professionsforskningen under dessa decennier. Detta perspektiv 
betonade vilka yrken som kunde betecknas som professionella och vilka som 
inte kunde eller borde betecknas som professionella genom att anföra och 
diskutera olika kriterier. Allra främst framfördes autonomikriteriet, som be-
traktades som det klassiska kriteriet på professionell auktoritet liksom den 
gemensamma tillgången till vissa tekniker. Analyser genomfördes också av 
hur processer av professionalisering kunde ta form och hur olika grupper 
kunde utestängas från den professionella statusen. Denna forskning blottlade 
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även en hierarkisk differentiering mellan olika professionella som var relate-
rad till respektive professions status och placering inom den högre utbild-
ningen.  

I detta sociologiska professionsperspektiv, som också kastade sin skugga 
över professionsforskningen beträffande läraryrket hade ingående analyser 
av professionsutövandets interna kvaliteter ett mindre utrymme. Snarare 
betonades, förutom autonomi, hur de professionella delade en gemensam 
uppsättning tekniker. Detta sociologiska perspektiv på professioner har fort-
farande en stark ställning och representerar sammantaget en omfattande pro-
duktion, är ofta historiskt inriktad och ofta med de fackliga organisationerna 
i centrum. 

Vad beträffar läraryrkets position i förhållande till professionaliserings-
temat kan främst konstateras att lärare i ett historiskt perspektiv som regel 
inte betraktats som professionella, möjligen semiprofessionella. I tidiga 
svenska professionsanalyser av läraryrket gjorda av pedagoger är det också 
de sociologiska ’yttre’ kriterierna på professionalisering som oftast utgör 
utgångspunkt för bedömningar av en eventuell lärarprofessionalism, inte 
yrkesutövandet i sig. Här förekommer också synen på läraryrket som avpro-
fessionaliserat eller deprofessionaliserat. 

Under de senaste decennierna har emellertid det perspektiv som betonar 
och tar sin utgångspunkt i att läraryrket kan utövas på olika sätt och som 
fokuserar kvaliteten i yrkesutövandet, professionalismen, successivt etablerat 
ett forskningsfält inom såväl pedagogik som sociologi. Därmed har också 
forskningen riktats mot analyser av olika praktikfält inom olika professioner 
som mer specifikt beträffande lärarprofessionen utvecklades enligt följande. 
Eric Hoyle (1980) karakteriserade redan 1980 professionalism som kvali-
teten i en persons yrkesutövning och såg professionaliseringen som ett ut-
tryck för yrkets status. Hugh Sockett (1993) bekräftade detta synsätt i sin 
The Moral Base for Teacher Professionalism genom att hävda att Hoyle 
”sensibly distinguishes the conception of ’professionalism’ from ’profess-
ionalization’, which is the process whereby an occupation (rather than an 
individual) gains the status of a profession; but a teacher’s professionalism is 
apparent in his or her practice” (s. 9). Med Sockett lyfts och preciseras också 
den centrala kvalitativa aspekt inom professionalismforskningen med inrikt-
ning mot lärarprofessionen som behandlar det professionella ansvaret och 
specifikt den moraliska dimensionen i läraryrket och undervisningens mora-
liska dimension. Denna engelska och nordamerikanska forskningstradition 
har systematiserats av Elisabeth Campbell (2008) i tre huvudområden enligt 
följande: ”the moral nature of teaching and the teacher’s professional ethical 
role, teacher ethics conceptualized both formally and informally, ethical 
challenges and dilemmas that face teachers” (s. 358). 

En parallell utveckling som tar form i flera olika riktningar sker i de nor-
diska länderna. Det är en utveckling som i vissa avseenden kan indelas efter 
Campbells indelning, men som i andra avseenden är bredare och komplette-
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rar lärarprofessionens disciplinära och ämnesdidaktiska kompetens, kompe-
tenser som givetvis också utgör centrala aspekter av lärarprofessionalism. 
Denna forskning har flera benämningar, som forskning utifrån ett relationellt 
perspektiv, forskning om undervisningens moraliska dimension, forskning 
om etiska riktlinjer för lärare, forskning med betoning på ett omsorgsper-
spektiv samt forskning om lärares och andra välfärdsprofessioners profess-
ionella ansvar etc. Dessa olika inriktningar av lärarprofessionalismforskning 
fokuserar primärt lärarens moraliska roll och bygger på vad som kan beteck-
nas som en ansvarslogik. Det handlar i alla dessa arbeten om att tillskriva 
läraren ett moraliskt ansvar.  

Distinktionen professionalism/professionalisering lanserades i Sverige av 
Englund (1992) och har sin parallella internationella upparbetning, bakgrund 
och uppföljning i texter av Hoyle (1980), Sockett (1993) samt Goodson och 
Hargreaves (1996). De två senare ledde det så kallade PACT(Professional 
Actions and Cultures of Teaching)-projektet inom vilket distinktionen tog 
form vid en konferens 1993. De skriver om spänningen mellan de båda be-
greppen att deras ”worry is that the self-interested pursuit of profession-
alization (along the lines of the medical model) may actually undercut the 
very professionalism (commitment to quality of service) and wider ideals 
which teachers claim to embrace” (Hargreaves & Goodson 1996 s. 7, jfr 
Englund 1996).  

Det har under de senaste 20 åren inte rått någon tydlig och allmängiltig 
konsensus vad gäller distinktionen vare sig nationellt i Sverige eller internat-
ionellt. Men distinktionen har successivt kommit att användas av allt fler, i 
Sverige under senare tid av exempelvis Ulf Lundström 2007 och Niklas 
Stenlås 2009. Noteras kan också att Peter Lilja i sin avhandling om lärarpro-
fessionalism explicit ansluter sig till denna distinktion, men också med ett 
antagande om en specifik relation mellan dessa bägge begrepp:  

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).  

Med professionalism utgår vi från, vad gäller lärare, ett sociopolitiskt och 
moraliskt perspektiv som avser den pedagogiska kvaliteten i lärarnas arbete, 
samtidigt som kvalitet är något som kan bedömas olika av olika bedömare 
(jfr Bergh 2010). Detta säger också något om den sköra relationen mellan de 
båda begreppen professionalisering och professionalism. Om en yrkesgrupp 
har ’lyckats’ i sin professionaliseringsprocess äger de också oftast i hög grad 
makten över kvalitetsfrågan, det vill säga vad som är uttrycket för god pro-
fessionalism. På så sätt samspelar de båda professionsbegreppen med varan-
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dra. Värderingen av varje enskild lärares professionalitet (jfr Frelin 2013) är 
därmed i hög grad en fråga om legitimitet. Men en hög grad av professional-
isering är i sig inte någon garanti för att kunna ifrågasätta kvaliteten i pro-
fessionsutövandet. En stark profession, i betydelsen hög grad av profession-
alisering, kan också sätta upp hinder mot expansion och utveckling av olika 
slag, exempelvis för att bevara en privilegierad position. Kollegialiteten 
inom en profession kan också ta sig olika uttryck som både kan befordra 
respektive förhindra en utveckling av det professionella utövandets kvalitet 
(jfr Colnerud 1995). 

Vi menar således att en preciserad användning av dessa båda professions-
begrepp kan fungera klargörande. Spänningarna inom ramen för profess-
ionsbegreppet kan även förtydligas ytterligare genom att applicera två olika 
logiker för värdering av det professionella arbetet, nämligen å ena sidan det 
som kan betraktas som den moraliska professionalismens logik, det profess-
ionella ansvaret som bärs upp av den enskilda och grupper av professionella 
och å andra sidan en form av redovisningsskyldighet (översatt från engels-
kans ’professional accountability’). Den senare logiken har vuxit sig stark 
under senare år och har i många avseenden sin bas i vad som betecknats som 
NPM (New Public Management). Medvetna om risken för förenkling och 
med det huvudsakliga intresset riktat emot att påvisa skillnaderna mellan de 
båda logikerna sammanfattar vi nedan spänningsfältet mellan professionellt 
ansvar och redovisningsskyldighet som två motsatta logiker: 

 
Professionellt ansvar          versus Redovisningsskyldighet (accountability) 
Grundat i ett professionellt mandat Definierat av styrning  
Situerade bedömningar  Standardiserade kontrakt  
Tillit  Kontroll 
Moralisk rational  Ekonomisk / juridisk rationalitet 
Intern evaluering  Extern granskning 
Förhandlade ’standards’  Förutbestämda indikatorer  
Implicit språk  Transparent språk   
Utformat av professionen  Politiska mål 
Relativ autonomi och oundvikligt  Tillmötesgående av 
     personligt ansvar      överordnades beslut 
Proaktiv  Reaktiv 

Sammantaget menar vi att de båda logikerna, professionellt ansvar respek-
tive det vi här kallar redovisningsskyldighet, uppvisar olika karakteristika 
och konsekvenser för värdering av det professionella arbetet. Dessa två logi-
ker fungerar som en andra utgångspunkt för vår analys av förstelärarrefor-
men (jfr Solbrekke & Englund 2011). 



 369 

Nationella förväntningar på förstelärarreformen 
Innan vi specifikt närmar oss de nationella förväntningar som formulerats 
kring förstelärare är det viktigt att nämna att betoningen av och det stora 
intresset för lärare långt ifrån är ett isolerat svenskt fenomen (se t ex Nordin 
& Sundberg 2014). I regeringens skrivelse (U 2012) pekas EU och OECD ut 
som viktiga aktörer och det beskrivs även att flera andra länder har genom-
fört initiativ för att ”skapa ett system som attraherar skickliga lärare till yrket 
och som utvecklar, identifierar och erkänner skickliga lärare” (s 21). Därtill 
har Europeiska kommissionen utformat gemensamma principer och rekom-
mendationer för hur lärare ska kunna utvecklas till väl kvalificerade lärare: 
”Tanken är att rekommendationerna ska fungera som en drivkraft för nation-
ella politiska insatser i syfte att förbättra kvaliteten i utbildningssystemen 
inom EU som helhet” (U 2012, s 17). 

Utöver att attrahera och uppmärksamma skickliga lärare så handlar ett an-
nat frekvent framfört syfte om att förbättra elevernas studieresultat. Hur rela-
terar då dessa två till varandra? Utifrån vår läsning uppfattar vi att resultat-
motivet överordnas det om lärares skicklighet, alternativt att satsningen på 
lärare kan ses som ett medel i relation till målet om förbättrade resultat, eller 
som det ibland uttrycks, ökad måluppfyllelse. Av de olika faktorer som rap-
porteras ha störst potential för att öka elevers måluppfyllelse så lyfts läraren 
fram som den allra viktigaste, betydligt viktigare än till exempel klasstorlek.  

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 förutsätt-
ningar 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, p 4). 

Varför är det då så viktigt med ökad måluppfyllelse? Ett möjligt sätt att be-
svara den frågan är att inte heller måluppfyllelse är det övergripande målet. 
Snarare underordnas det behovet av att öka Sveriges och Europas internat-
ionella konkurrenskraft. Med referens till Europeiska kommissionen (2007) 
framhålls att: 

lärarnas kompetens har ett betydande positivt samband med elevernas resultat 
och är den viktigaste faktorn i skolan som förklarar elevprestationer … med-
lemsländerna är överens om att undervisning med hög kvalitet är en förut-
sättning för att de europeiska länderna ska vara konkurrenskraftiga, vilket le-
der till behov av arbetskraft och ökad tillväxt (U 2012, s 17). 

Oavsett om den starka betoningen av lärares kompetens är ett mål i sig själv 
eller ett medel för något annat så är en noggrannare analys av vad som för-
väntas av förstelärarreformen viktig att göra, för att på så sätt kunna fördjupa 
vårt intresse för lärares profession. I de avsnitt som nu följer görs analysen i 
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två steg. Först analyserar vi nationella förväntningar med stöd av begreppen 
professionalisering och professionalism, vilket sedan i ett andra steg fördju-
pas med stöd av begreppen professionellt ansvar och redovisningsskyldighet.  

Nya karriärvägar för lärare – professionalisering genom 
ökad differentiering?  
Ett centralt motiv till förstelärarreformen handlar om att finna nya och alter-
nativa karriärvägar för lärare. Reformen får en särskild karakteristik genom 
den betoning som görs av att ge lärare som vill utveckla sig själva chansen 
att göra detta, utan att vara tvungna att lämna klassrummet och undervis-
ningen (U 2012). I promemorian hänvisas bland annat till att John Hattie 
(2009) har framhållit vikten av att skapa karriärmöjligheter för lärare som 
vill fortsätta undervisa, så att skolan kan behålla skickliga lärare. Med refe-
rens till en OECD-studie om utvärdering och bedömning på olika nivåer i 
det svenska skolsystemet framhålls att ett ”system för registrering av lärare 
som också innehåller möjligheter till karriärvägar är mycket viktigt för att 
lärarna ska vara effektiva och framgångsrika” (OECD 2011 i U 2012, s 15). 
Med hänvisning till Mc Kinsey & Company (2007) anges vidare att kvali-
teten hos skolans lärare är det som i slutänden avgör ett skolsystems kvalitet, 
och att det som har ”störst effekt när det gäller förbättrade elevresultat är en 
professionell och välutbildad lärarkår, en lärarkår som själv får vara med och 
utveckla undervisningen och ett system som erbjuder den bästa möjliga 
undervisningen utifrån varje enskild elevs behov” (s 15).  

Det finns alltså en tydlig ambition att bygga ett system som kan möjlig-
göra för lärare att göra karriär. Samtidigt som detta adresseras lärare som en 
kollektiv grupp så är ett explicit uttalat syfte med reformen att ”premiera de 
bästa lärarna” (Prop 2011/12:1 i U 2012, s 8). Även om alltså alla lärare, just 
i kraft av att vara lärare, kan tänkas omfattas så signalerar denna formulering 
att det är en möjlighet som endast kommer att ges till de bästa lärarna, något 
som dessutom kopplas samman med en ekonomisk premiering. 

Medan en del av den argumentation som förs bygger på en mer generell 
betoning av att lärare ges goda förutsättningar så framhålls således i andra 
argumentationslinjer att en ökad differentiering mellan lärare har ett värde i 
sig själv. Det första kan exemplifieras med ett konstaterande att Skolverket 
med referens till internationell forskning har framhållit att ”lärares löner 
måste vara konkurrenskraftiga och att lärares arbetsklimat måste vara till-
fredsställande så att rätt personer attraheras till yrket” (Skolverket 2011 i U 
2012, s 16). Vidare framhålls vikten av att ställa höga krav på blivande lä-
rare, erbjuda konkurrenskraftiga anställnings- och arbetsvillkor, skapa ut-
rymme för löpande kompetensutveckling, skapa möjligheter till karriärsteg 
och möjliggöra lokalt systematiskt arbete för att utveckla undervisningen. 
Till skillnad mot denna generella betoning så framhålls i den andra argumen-
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tationslinjen de möjligheteter som kan följa med ökad differentiering. Med 
hänvisning till OECD:s (2005) rapport Teachers Matter konstateras:	  

En ökad differentiering kan bidra både till att möta olika skolors behov av ut-
veckling inom särskilda områden och att skapa ytterligare utvecklingsmöjlig-
heter för lärare. Det är också ett sätt att erkänna lärares skicklighet inom den 
egna professionen (U 2012, s 16). 

Det är också med referens till en annan OECD-rapport (2009), Evaluating 
and rewarding the quality of teachers som erfarenheter redovisas från andra 
länder om hur effektivt lärande belönas för att förbättra elevresultaten. I linje 
med detta framhålls i propositionen (2012/13:136) Karriärvägar för lärare i 
skolväsendet m.m. att syftet med statsbidraget har varit att stimulera en löne-
spridning där särskilt yrkesskickliga lärare premieras. Att staten på detta sätt 
tar initiativ till ett mer differentierat utbildningssystem uppfattar vi som ett 
uttryck för professionalisering.  

Men vid sidan om de förväntningar som vi främst förstår som profession-
aliseringsinitiativ så finns det andra som snarare berör det som vi tolkar som 
aspekter av professionalism. Denna term, professionalism, används också 
explicit i karriärvägspropositionen där det anges att ”lärare måste ges möj-
ligheter att utveckla sin professionalism och gå vidare i karriären inom lärar-
yrket” (2012/13:136, s 9). Men också i denna mening finns det en öppenhet 
för olika uttolkningar. Samtidigt som den kan tolkas som att lärare, som en 
kollektiv grupp, ges möjlighet att utveckla sin professionalism så kan den 
förstås som ett professionaliseringsinitiativ som drivs och kontrolleras av ett 
nationellt system som bygger på differentiering mellan lärare.  

Av detta följer flera spänningsförhållanden i förstelärarreformen, å ena si-
dan mellan alla lärare och den utvalda gruppen av de bästa lärarna, å andra 
sidan mellan den kollektiva gruppen av potentiellt autonoma lärare och det 
nationella kontrollsystemet. För att ytterligare fördjupa analysen riktar vi i 
det andra analyssteg som nu följer, med stöd av begreppen professionellt 
ansvar och redovisningsskyldighet, blicken mot texter som förflyttar frågan 
om förstelärarreformen till den lokala kontexten, eller mer korrekt, talet om 
denna.  

Spänningar mellan olika logiker  
När föregående analys betraktas i termer av potentiella spänningar mellan 
professionellt ansvar och redovisningsskyldighet så är det ingen tvekan om 
att förstelärarreformen tar en utgångspunkt från en ekonomisk och juridisk 
rationalitet. Det system som har konstruerats av regeringen bygger på ett 
standardiserat kontrakt och nationell kontroll. Men, samtidigt som detta kan 
tolkas som ett uttryck för redovisningsskyldighet så är det den lokala hu-
vudmannen som ges mandatet att besluta vilka som ska väljas ut, på vilka 
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premisser och hur det ska gå till. Av detta följer alltså en möjlighet för olika 
huvudmän att gå tillväga på olika sätt. Utöver den starka statliga betoningen 
av att förstelärarreformen genom ökad måluppfyllelse förväntas bidra till att 
förbättra Sveriges konkurrenskraft så öppnar detta även för att den kan ta 
form och fyllas av professionen själv i linje med professionellt ansvar, ex-
empelvis med utgångspunkt i situerade bedömningar och utifrån en moralisk 
rational. Däremot förefaller inte dessa olika spänningsförhållanden vara nå-
got som har övervägts när de ovan refererade förväntningarna har tagit form 
som en utbildningspolitisk reform. I den konsekvensanalys som presenteras i 
karriärvägspropositionen (2012/13:136) lyser ett resonemang som skulle 
kunna tolkas som överväganden i relation till de här två refererade logikerna 
med sin frånvaro. Istället konstateras kort att inrättandet av karriärsteg kom-
mer att innebära ”en möjlighet för lärare att utvecklas i sin profession och 
göra karriär utan att behöva lämna undervisningen” (s 23).  

I departementspromemorian refereras en rapport från Skolverket (2011 i 
U 2012) där myndigheten framhåller att flera studier pekar på vikten av kol-
legial och kontinuerlig fortbildning, att det är avgörande för lärares profess-
ionella utveckling att lärare också lär av varandra och att lärare genom sys-
tematiskt kollegialt lärande utvecklar sin undervisning. Medan denna formu-
lering riktas mot relationen mellan lärare så handlar följande exempel från 
samma text, som legitimeras med referens till Hattie (2009), om att den en-
skilda läraren har en avgörande betydelse för elevers prestationer. 

Läraren visar ledarskap, är passionerad i sitt ämne och visar engagemang i sin 
undervisning. Läraren skapar bra relationer till eleverna. Läraren ser varje en-
skild elev och hjälper eleverna att använda varierande strategier och proces-
ser i sitt lärande. Läraren har höga förväntningar på eleverna (U 2012, s 16). 

När Skolverket (2014) senare, i rapporten Vem är försteläraren?, redogör för 
hur förstelärarreformen har börjat implementeras beskrivs att majoriteten av 
de lokala huvudmännen använder förstelärarna som coacher eller handledare 
för sina kollegor och för att utveckla forum för pedagogiska diskussioner. 
Andra resultat från den enkätstudie som Skolverket har genomfört visar att 
många förstelärare ansvarar för utveckling i specifika ämnen och för ämnes-
didaktiska frågor, utvecklar olika typer av stödmaterial, deltar i forskning 
samt används som stöd för lärarstudenter eller mindre erfarna kollegor. Yt-
terligare frågor som nämns handlar om skolutvecklingsaktiviteter, arbeten 
med formativt lärande och bedömning samt samarbete med elever och för-
äldrar. Några explicita avtryck av det lärarideal som skrivs fram av Hattie, 
som att läraren ska vara passionerad och engagerad, syns däremot inte i 
Skolverkets rapport, bortsett från att det vid ett tillfälle anges att någon har 
nämnt att försteläraren ska dela med sig av sina kunskaper kring ledarskap. 
Även om skolverksrapporten således ger bilden av att förstelärarna används 
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för att utveckla undervisning tillsammans med sina kollegor så är det likväl 
svårt att få någon mer fördjupad förståelse av vad detta närmare innebär. 

Ger då den skolverksrapport som utkom drygt ett år senare ett mer ut-
vecklat svar på den fråga som också uttryckligen ställs i rubriken: Vad gör 
försteläraren? (Skolverket 2015a)? Ett första svar är att Skolverket konstate-
rar att studien visar att uppdragen som ges förstelärare i de allra flesta fall 
svarar mot de statliga intentionerna, att många huvudmän genom den rekry-
teringsprocess som har varit har ställt krav på att ”försteläraren i sin under-
visning ska utveckla undervisningen med god kvalitet så att elevernas kun-
skapsresultat förbättras” (s 9). Här förefaller det helt uppenbart att logiken 
med redovisningsskyldighet får ett stort genomslag, då kvalitet reduceras till 
en fråga om kunskapsresultat medan andra läroplansmål av övergripande 
karaktär som potentiellt sett kan inrymmas i begreppet måluppfyllelse inte 
omfattas. Samtidigt finns det också andra inslag i rapporten som snarare kan 
förstås som uttryck för professionellt ansvar. Så konstaterar Skolverket att 
den genomförda studien visar att förstelärare ”spelar en viktig och avgörande 
roll för att med sina särskilda kunskaper höja kvaliteten så att undervisning-
en förbättras hos kollegiet och därmed når ut till fler elever och möjliggör en 
ökad måluppfyllelse på sikt” (s 9). Detta ges sedan ytterligare konkretion då 
ett uttalande från en intervjuad lärare återges: ”I vårt arbetslag diskuterar vi 
mycket mer om undervisningens innehåll och hur vi ska ta tillvara på elever-
nas behov” (s 9). Även om det är vanskligt att utifrån detta enskilda exempel 
dra några slutsatser så kan det ändå antas att de berörda lärarna upplever en 
autonomi där de själva äger frågan om utbildningens innehåll och organise-
ring. 

Den tredje och senaste avrapporteringen från Skolverket (2015b) har gi-
vits rubriken Finns förstelärarna där de bäst behövs? Här är det helt uppen-
bart att den/de som förväntas kunna besvara denna fråga inte är förstelärarna 
själva. Istället framträder tydligt en styrningslogik i enlighet med redovis-
ningsskyldighet där satsningen på förstelärare underordnas det övergripande 
statliga målet om förbättrade elevresultat. Rapporten inleds med följande 
ord:  

Skolverkets analyser visar att svenska elevers kunskapsresultat sjunker i de 
internationella kunskapsmätningarna. Karriärtjänstreformen syftar till att ge-
nerera bättre elevresultat och höja statusen på läraryrket. Om det gett avsedd 
effekt är för tidigt att säga (Skolverket 2015b, s 1). 

Det som däremot inte är för tidigt att säga något om är att Skolverket har 
uppmärksammat att det skett kraftigt ökande resultatskillnader mellan sko-
lor: ”det blir allt större skillnader mellan skolor med svaga och starka resul-
tat – vilket hotar likvärdigheten i skolsystemet” (s 1). Trots att något villkor 
inte ställts till statsbidraget om karriärtjänster så anför Skolverket att man 
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skulle kunna ”förvänta sig att karriärtjänsterna använts som ett instrument 
för att stärka skolor med svaga resultat” (s 1).  

Sammantaget tolkar vi detta som att det implicit i förväntningen att förste-
lärare ska utveckla undervisningen ligger ett starkt resultatkrav, där det som 
händer i enskilda skolor måste ses i ljuset av såväl de nationella utmaningar 
som följer av valfrihet och ökad segregation, liksom de villkor som sätts 
genom internationella kunskapsmätningar. Den autonomi och det förtroende 
som förstelärare ges att proaktivt förvalta ett professionellt mandat i den 
skola där de själva arbetar, i enlighet med professionellt ansvar, finns på så 
sätt i ett tydligt spänningsförhållande till statens behov av att förbättra ele-
vers kunskapsresultat för att därigenom öka den internationella konkurrens-
kraften, men också för att öka den nationella likvärdigheten.  

Av detta följer, att samtidigt som staten tydligt har betonat att detta är en 
reform som ska ge lärare chansen att utvecklas utan att vara tvungna att 
lämna klassrummet (U 2012), så är det långt ifrån självklart att det är just det 
klassrum som läraren själv har tänkt sig. Förstelärarna blir på så sätt lika 
mycket lokala som nationella policyaktörer som inte enbart förväntas bidra 
till utbildning med kvalitet i sin egen undervisning och skola. Trots att några 
formella villkor inte ställts till statsbidraget om karriärtjänster med ett må-
natligt påslag på 5 000 kr när reformen skrevs fram, så ligger det uppenbart 
nära till hands för staten att tänka att de valda lärarna ska användas som ”in-
strument för att stärka skolor med svaga resultat” (Skolverket 2015b). Här 
finns också en intressant tidsdimension. När fokus riktas mot de processer 
som förstelärare driver på sina respektive skolor så förefaller det finnas en 
tillitsfull inställning att detta är en utveckling som på sikt kommer att leda 
till ökad måluppfyllelse (jfr Skolverket 2015a). Men när blicken riktas utåt, 
mot nationella likvärdighetsproblem och den kristematik som kopplas sam-
man med internationella kunskapsmätningar, så framstår tålamodet vara 
betydligt sämre (jfr Skolverket 2015b).  

Avslutande diskussion 
I kapitlet har vi argumenterat för och analytiskt försökt visa att förstelärarre-
formen aktualiserar viktiga frågor om lärares professionalitet. I vidare me-
ning handlar det därutöver också om själva syftet med utbildning och vem 
som har eller ges makten över dess innehåll och utformning (jfr Ball 2003, 
Biesta 2013). Av analysen framgår att inte enbart nationella policyaktörer 
har haft ett inflytande över det som har tagit och håller på att ta form som 
den svenska förstelärarsatsningen. Här finns tvärtom också starka internat-
ionella aktörer, som EU och OECD liksom ett stor påverkan från internat-
ionella metaanalyser utförda av bland annat John Hattie och McKinsey & 
Company (jfr Nordin & Sundberg 2014).  
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Det är slående hur förstelärarreformen är en del av en bredare policyreto-
rik som byggs upp runt begrepp som kvalitet, måluppfyllelse och likvärdig-
het, liksom riktningsgivande och förpliktigande uttryck som förbättra, höja, 
utveckla etc. Som vi har berört i analysen så får olika uttolkningar av vad 
som menas med att lärare ska vara professionella också konsekvenser för 
vilka uttolkningar som blir möjliga att göra av likvärdighet, kvalitet och 
måluppfyllelse. Det som även är slående är hur detta språk inte omfattar 
värden som exempelvis självständighet, komplexitet och kreativitet, vilket 
betonas i lagstiftningen för högre utbildning och som därmed juridiskt regle-
rar det arbete som lärare bedriver (jfr Bergh & Forsberg, 2016). En viktig 
framtidsfråga blir således vilket utrymme som kommer att ges för att lärare 
ska kunna realisera värden som vi uppfattar som uttryck för professionalism 
och specifikt professionellt ansvar om de samtidigt betraktas som policyin-
strument för förbättrade kunskapsresultat och högre måluppfyllelse.  

En fråga som vi tangerat men som inte utvecklats i kapitlet är hur de lä-
rare som inte har givits försteläraruppdrag upplever det som reformen för 
med sig. Vad händer med ’andrelärarna’, vilka lokala processer skap-
as/försvinner när vissa ges formella mandat och ekonomiska incitament men 
inte andra? Beroende på hur relationerna mellan de utvalda förstelärarna och 
övriga lärare, ’andrelärarna’, tar form så kommer olika relationer mellan de 
två logikerna professionellt ansvar och redovisningsskyldighet att följa. Om 
exempelvis ’coachning’ uttolkas som att förstelärarna utvecklar och presen-
terar färdiga lösningar, matriser etc., för sina förmodat mindre erfarna kolle-
gor så kommer det att rama in det professionella utrymmet på ett helt annat 
sätt än där utrymme lämnas för mer öppna diskussioner, reflektioner och 
förhandling om tillvägagångssätt. Även om förstelärarreformen när den 
iscensätts i den lokala praktiken potentiellt sett kan ta form i linje med logi-
ken professionellt ansvar så kan samtidigt frågan ställas hur denna, med stöd 
av det differentierade systemet, positionerar de lärare som inte har valts ut.  

Vi menar att motsättningarna mellan de båda begreppen professional-
isering och professionalism delvis är inbyggda i den kontext som utvecklats 
och förändrats över tid. Detta har också förstärkts av att begreppen används 
retoriskt med många innebörder som också kan vara motsägande. Med stöd i 
utvecklingen av de två logikerna professionellt ansvar och redovisningsskyl-
dighet har vi påvisat hur benämningen lärare som professionella samspelar 
med och kan kombineras med olika synsätt på lärare och även på skolans 
verksamhet som sådan, liksom med olika politiska visioner angående sko-
lans och lärarnas uppgifter.  

Det kan hävdas att förstelärarreformen delvis har sitt ursprung i en histo-
riskt framvuxen kamp som drivits av lärarnas olika fackföreningar som ut-
tryck för en statushöjning av läraryrket. I detta avseende är reformen ett ut-
tryck för en form av professionalisering. Reformen är emellertid också ett 
uttryck för politisk vision som innebär att lärares arbete betraktas i effektivi-
tetstermer och som ett led i höjandet av de studerandes måluppfyllelse och 
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nationell tävlan, bland annat under påverkan av PISA och andra komparativa 
studier. Reformen implicerar här en differentiering av lärarna med ett A-lag 
(förstelärare) och ett B-lag (ej förstelärare) med olika lönevillkor. Å ena 
sidan kan reformen ses som tydligt relaterad till logiken för redovisnings-
skyldighet, vilket exempelvis kan kopplas samman med förutbestämda indi-
katorer som studerandes ’learning outcomes’. Å andra sidan finns inslag som 
kan förstås som ett möjligt brott med denna, där förstelärare ges och påtar 
sig en proaktiv auktoritet som innebär att vissa förstelärare prövar och sjösät-
ter ’egna’ modeller för undervisning och lärande.  

Vilka effekter förstelärarreformen kan leda till på längre sikt är givetvis 
svårt att sia om. Däremot kan det konstateras att det utbildningspolitiska 
beslutet att introducera en position som förstelärare går rakt in i den lokala 
utbildningsnivån. Om och på vilket sätt förstelärarreformen kommer att an-
vändas i relation till de senaste decenniernas samhällsutmaningar, som 
marknadifiering av den svenska skolan, segregationstendenser och en 
ökande differentiering mellan skolor, blir fortsatt viktigt att studera. 
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