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Syftet med denna narrativa studie var att undersöka hur lärare som inte själva är förstelärare 

pratar om karriärtjänstreformens införande och effekter på grundskolan i en vald kommun, 

samt hur en rektor i kommunen beskriver samma process. Urvalet av informanter gjordes mot 

bakgrund av att tidigare forskning främst utgått från förstelärarnas perspektiv. Intervjuer 

genomfördes med fem lärare, samt med en rektor som varit med om hela 

rekryteringsprocessen. Därefter analyserades deras berättelser om karriärtjänster, om 

reformens införande på den egna arbetsplatsen, samt om hur tillsättningarna påverkat 

arbetslagen. Lärarnas berättelser om förstelärarreformen följde en kronologi som började i 

optimism men utmynnade i besvikelse. Ett genomgående tema i deras beskrivningar var 

orättvisa, av såväl distributiv som procedurell och interpersonell art. Rektorns berättelse hade 

ett annat förlopp och utmynnade i ett mer positivt slut. Lärarna och rektorn beskriver delvis 

samma problem med reformen, risken för osämja i arbetsgrupper, men de ser olika orsaker till 

varför det är så. Sammantaget har denna studie bidragit med förståelse kring vilka uttryck 

skilda narrativa versioner av en reform kan ta sig i en organisation, samt för hur 

karriärtjänstreformens effekter på skolorna konstrueras socialt. 

Nyckelord:  
narrativ analys, karriärtjänster, förstelärare, procedurell rättvisa, distributiv rättvisa, socialkonstruktionism  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1. Inledning 

Regelrätta personangrepp syns här och där och uttryck som 
”fjäskerilärartjänst” används. Många lärare som av olika 
anledningar inte är förstelärare benämner sig själva som: 
andrelärare, sämrelärare och sistelärare.  

Bruun, 2014-07-17 

Så skriver en person som själv är förstelärare i ett inlägg på den fackliga webb-tidningen 

Skolvärlden.se, apropå debatten om karriärtjänster i skolan. Det är en reform som tycks väcka 

osedvanligt starka känslor i yrkeskåren. 

Lärarnas låga status har de senaste åren framhållits som ett problem för svensk skola.  

I syfte att göra läraryrket mer attraktivt och säkerställa god undervisning för eleverna infördes 

år 2013 så kallade karriärtjänster för lärare (Skolverket, u.å.). Den vanligaste formen är 

förstelärare, vilket innebär att en rad lärare runt om i landet fått minst 5.000 kronor mer  

i månaden. 

Att jämföra sig med andra är ett allmänmänskligt drag. Vad händer då på en arbetsplats  

när en del arbetskamrater plötsligt får flera tusen kronor mer i lön varje månad? Vad säger de 

lärare som inte själva är förstelärare om detta? Vilka berättelser skapar de i samband med 

reformen?  

Ämnet är intressant, inte minst mot bakgrund av att det finns få studier på området. De 

undersökningar som redan finns utgår oftast från förstelärarnas perspektiv. För att få en annan 

infallsvinkel har vi har valt att studera vad deras kollegor har att berätta. Med hjälp av narrativ 

analys vill vi studera deras berättelser om karriärtjänsternas införande och om hur reformen 

påverkat arbetslagen.  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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att via narrativ analys undersöka hur ett antal lärare som inte 

själva är förstelärare pratar om karriärtjänstreformens införande på grundskolan i en vald 

kommun, samt hur en rektor i kommunen beskriver samma process. Våra främsta 

frågeställningar är: 

- Vilka åsikter uttrycker lärarna och rektorn om karriärtjänsterna? 

- Hur pratar de om reformens införande och rekryteringen på den egna arbetsplatsen? 

- Hur beskriver de att tillsättningarna påverkat arbetslagen? 

3. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras litteratur och forskning som är relevant för denna studie. 

Inledningsvis ges bakgrund om vad karriärtjänstreformen innebär. Sedan återges tidigare 

forskning om läraryrket och om förstelärare men även om befordran och upplevelser av 

orättvisa, innan kapitlet avslutas med en redogörelse av den teoretiska referensramen för 

studien. 

3.1. Karriärtjänstreformen 
Reformen infördes 2013 och gäller en lång rad skolformer, dock inte förskolan. Antalet 

förstelärare och utformningen av uppdraget är inte reglerat. Det lämnas till viss del fritt för 

huvudmän att utforma och tillsätta tjänsterna. 

I en regeringsförordning (SFS 2013:70) framgår vilka kriterier som måste vara uppfyllda 

för att lärare ska ha möjlighet att av huvudman utses till förstelärare eller lektor. För att kunna 

bli förstelärare gäller att läraren: 

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

föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § andra stycket 

skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen, 

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

undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet, 

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

starkt intresse för att utveckla undervisningen, och 

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

undervisning och uppgifter som hör till undervisningen (SFS 2013:70, 3§). 
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För att få en lektorstjänst ställs krav på licentiat- eller doktorsexamen på forskarnivå. 

Lektorerna är dock mycket ovanliga i grundskolan och berörs fortsättningsvis inte i denna 

studie.  

För förstelärarna gäller enligt förordningen ett minimipåslag på lönen med minst 5.000 

kronor i månaden om de rekryteras internt, och vid nyanställning gäller att de ska ha minst 

5.000 kronor mer än medianlönen för samma kategori lärare hos den aktuella huvudmannen. 

Uppfylls detta får huvudmannen också söka statsbidrag för satsningen. 

I förordningen står att förstelärarna huvudsakligen ska ägna sig åt undervisning och 

arbetsuppgifter direkt kopplade till undervisning. Enligt Skolverket ska formuleringen tolkas 

som att minst 50 procent av arbetstiden ska bestå av undervisning och med arbetsuppgifter 

direkt kopplade till undervisning (Skolverket, u.å.). 

I utbildningsdepartementets promemoria om karriärvägar (U2012/4904/S) finns förslag 

lämnade på arbetsuppgifter för lärare med karriärtjänster. En förstelärare kan  

- 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 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU), och 

- vara huvudansvarig för ett ämne (U2012/4904/S, s. 28). 

 Noteras kan för övrigt att tjänsteformen i de officiella handlingarna benämns 

”förstelärare", och att ”förste-” innebär att ordet är böjt i maskulin form. Tidningen 

Sydsvenska Dagbladet har i stället valt att skriva ”förstalärare”, eftersom Språkrådet 

rekommenderar den mer könsneutrala a-formen när nya tjänstebeteckningar bildas 

(Fredriksson, 2014). I denna uppsats har vi däremot valt att använda den ordform som 

används i förordningen och som är vanligast i allmänt tal. 
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3.2. Tidigare forskning 
Detta avsnitt innehåller en genomgång av tidigare forskning och diverser rapporter om 

förstelärare, karriärtjänstreformen och läraryrket, samt om befordran och upplevelser av 

orättvisa. 

3.2.1. Förstelärarna 

Just vad gäller införandet av karriärtjänster i skolan finns inte så mycket forskning än, och det 

som finns är främst i form av examensuppsatser på lärarutbildningen. En av dessa studier 

handlar om karriärsteg som inrättats för lärare i andra länder, och i den dras slutsatsen att 

Sverige kan stöta på samma problem som dessa länder har mött, exempelvis att det är svårt att 

skapa ett system som verkligen premierar de bästa lärarna och som inte blir godtyckligt 

(Borgstedt, 2014). De flesta av de övriga uppsatserna utgår från förstelärarnas perspektiv. De 

visar att förstelärarna är väl förtrogna med de krav staten ställer men att de själva vill se ännu 

högre krav på dem som söker tjänsterna (Pettersson, 2014), att förstelärarnas fokus när det 

gäller professions- och verksamhetsutveckling ligger på handledning, kollegialt samarbete 

samt förmedling av aktuell forskning (Sjöholm & Stjernsten, 2014) samt att förstelärarna 

själva är nöjda med satsningen på karriärtjänster men kan vara kritiska till att de inte får 

tillräckligt med tid och mandat för uppgiften (Wikberg, 2014).  

Den enda forskningsstudie som har ett annat perspektiv och som därför har särskilt tydliga 

kopplingar till denna studie är en företagsekonomisk uppsats vars författare intervjuat både 

förstelärare och deras kollegor (Lundström & Viklund, 2015). Skribenterna drar slutsatsen att 

lönepåslaget tycks ha lett till viss ökning av motivationen bland förstelärarna, trots att de 

främst drivs av inre motivation och att yttre belöningar då kan vara kontraproduktiva. Hos de 

lärare som inte har karriärtjänster märktes däremot ingen ökad motivation. Vidare konstaterar 

man i studien att arbetsbördan ibland kan ha blivit större för lärare i båda grupperna, eftersom 

de som inte innehar en karriärtjänst kan få ta över uppgifter när förstelärarna ska arbeta med 

utveckling. Respondenterna har blandade åsikter om reformen, och många skulle hellre ha sett 

en generell löneökning för alla lärare. Ytterligare en slutsats i uppsatsen är att 

karriärtjänstreformen på kort sikt skapat en något försämrad kollegial atmosfär och en känsla 

av orättvisa, men att detta kan bero på att systemet är i en initieringsfas. 

Vilka är det då som blir förstelärare? Enligt en rapport från Skolverket (2014) dominerar 

kvinnor numerärt bland dem som fått tjänsterna, och detta inte bara för att de utgör en 

majoritet i yrkeskåren. I grundskolan är 77 procent av lärarna kvinnor, men av förstelärarna är 
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83 procent kvinnor. I gymnasieskolan är 51 procent av lärarna kvinnor medan 59 procent av 

förstelärarna är det. Kvinnor är alltså något överrepresenterade på dessa karriärtjänster, såväl i 

grundskolan som på gymnasiet. Den typiska försteläraren är en 45-årig kvinna som undervisar 

i svenska på en medelstor kommunal grundskola, och efter löneökningen som utnämningen 

för med sig tjänar hon 36.000 kronor i månaden (Skolverket, 2014, s. 4). Vad gäller 

tillsättningarna så har 68 procent av huvudmännen låtit lärare ansöka om karriärtjänsterna 

medan 20 procent har tillsatt tjänsterna utan ansökningsförfarande, och resterande 11 procent 

använt båda metoderna (Skolverket, 2014, s. 17). Att använda ett ansökningsförfarande är 

betydligt vanligare när huvudmännen är kommunala än när det handlar om enskilda 

huvudmän. 97 procent av huvudmännen har enbart rekryterat internt. 

I en uppföljande rapport (Skolverket, 2015) dras slutsatsen att förstelärarna har bäst 

förutsättningar att lyckas när deras roll är tydlig för kollegorna och när uppdraget är tydligt 

formulerat. Då bör också arbetsgivaren överväga att frigöra tid. När förstelärartjänsten 

mottagits negativt har det saknats ett tydligt utvecklingsuppdrag och ett klargörande från 

rektorn om förstelärarens uppgifter (Skolverket, 2015, s. 7). Av rapporten, som bygger på 

intervjuer med cirka 70 lärare, rektorer och huvudmän, framgår det att förstelärarnas uppgifter 

ofta är knutna till ett visst undervisningsämne, i kombination med olika utvecklingsuppdrag, 

exempelvis kollegialt lärande eller språkutveckling. Ungefär hälften av huvudmännen har 

enligt rapporten avsatt tid för uppdraget, vanligen upp till 10 procent av arbetstiden, men över 

en fjärdedel av huvudmännen har avsatt ännu mer tid. 

Vad gäller läraryrket är det värt att nämna att det finns två stora fackförbund för lärare, dels 

Lärarförbundet, som är ett TCO-anslutet förbund med såväl skolledare som förskollärare 

bland sina medlemmar, dels Saco-anslutna Lärarnas riksförbund, LR, som har sin bas bland 

gymnasielärare och som inte organiserar skollärare och förskollärare. En forskningsstudie om 

de båda förbunden (Lilja, 2014) visar att det finns tydliga politiska skillnader mellan dem. 

Visserligen talar båda om ”professionalisering”, men de avser olika saker. Medan 

Lärarförbundet betonar didaktik – hur man lär ut – har Lärarnas riksförbund en mer 

traditionell syn och betonar ämneskunskap som den viktigaste delen av lärarnas expertis. 

Detta gör att de ställt sig olika till flera reformer på senare år. Det gäller dock inte 

karriärtjänstreformen, där båda fackförbunden yttrade sig positivt i sina remissvar 

(Lärarförbundet, 2012-12-12, Lärarnas riksförbund, 2012-12-13). 
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3.2.2. Läraryrket 

Som nämndes inledningsvis har lärarnas status framställts som låg och som ett problem för 

svensk skola. Den offentliga debatten om skolan och läraryrket har ofta gått ut på att läget är 

krisartat och att tilltron till lärare som grupp minskat (Bertilsson, 2014, s. 13). 

Läraryrket i sig har genom åren förändrats kraftigt. Under det sena 1800-talet var 

lärarkåren kraftigt differentierad med folkskollärare som undervisade arbetarklassens barn och 

läroverkslärare som undervisade barn till samhällseliten. Det var stora skillnader i 

arbetsvillkor, status och lön mellan olika grupper av lärare (Persson, 2008, s. 184–185). 

Genom åren har yrket förändrats i ett dynamiskt samspel mellan lärarfacken och det 

omgivande samhället, med andra ord mellan agent och struktur. Under 1960- och 1970-talen 

dominerades utbildningsdiskursen av tankar om jämlikhet och social utjämning. Folkskolor 

och realskolor ersattes med en gemensam skolform för alla, grundskolan, vilket innebar att 

alla lärare fick samma huvudmannaskap och mer likartade villkor (Persson, s. 362–363). De 

senaste årens decentralisering och marknadsanpassning av skolan tycks dock ha inneburit mer 

diversifierade arbetsförhållanden för lärarna (Persson, 2008, s. 365). 

Förändringarna under de tre senaste decennierna har märkts på såväl utbildningen som 

arbetsmarknaden för lärare, bland annat på så vis att utbildningen blivit mer homogen medan 

arbetsmarknaden präglas av ett allt mer differentierat skolsystem (Bertilsson, 2014, s. 253). 

Det har bidragit till att utbildningen sedan mitten av 1990-talet har börjat väljas bort av 

studenter som går ut skolan med höga betyg och studenter som kommer från hem med hög 

utbildningsnivå, ett mönster som även gäller lärarbarn (Bertilsson, 2014, s. 100–119). 

Att lärarbarnen, med den sociala närhet till yrket som det innebär, väljer bort 
lärarutbildningen säger något intressant om yrkets utveckling och förstärker tesen att de 
senaste decenniernas skolpolitiska förändringar inverkat negativt på lärarutbildningens 
attraktionskraft.  

Bertilsson, 2014, s. 247. 

Vad gäller rekryteringen till yrket finns en studie med 333 lärarstudenter som svarat på 

frågor om varför de valt denna bana (Jungert, Alm & Thornberg, 2014). Syftet med studien är 

att undersöka orsaker till att många hoppar av utbildningen. Utifrån sina svar delas 

studenterna in i tre kategorier. En grupp hade sökt utbildningen på grund av altruistiska skäl, 

och betonade faktorer som att läraryrket är viktigt för samhället eller att de ville hjälpa barn 

med svårigheter. En annan grupp drevs av inre motivation, som att de brann för undervisning 

eller sitt ämne. En tredje grupp studenter motiverades av yttre skäl, exempelvis långa lov och 

anställningstrygghet. Enligt studien var altruism och inre motivation de dominerande 
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orsakerna till att studenterna sökt sig till yrket. Studien visar även att det finns ett negativt 

samband mellan altruism och risken för att hoppa av utbildningen, detta sedan hänsyn tagits 

till hur mycket studenterna engagerar sig i sin utbildning. Resultatet kan ha bäring för 

rekryteringen till lärarutbildningarna kopplat just till karriärtjänstreformen, eftersom 

människor som lockas av yttre belöningar enligt studien var mer benägna att hoppa av 

utbildningen i förtid. 

3.3.3. Befordringar och rättvisa 

Rättvisa och orättvisa är begrepp som lätt blir aktuella när förstelärartjänsterna och den 

löneökning de för med sig diskuteras. När anställda i en organisation uppfattar något som 

orättvist handlar det ofta om att deras förväntningar kommit på skam (Mitrano, 1997). Dessa 

förväntningar handlar om något positivt som arbetstagaren värderar och tror sig kunna få, och 

de är socialt konstruerade, dels via de normer som råder i organisationen och i yrkeskåren, 

dels via individens tidigare arbetsplatsrelaterade erfarenheter. När en arbetstagare upplever 

orättvisa som handlar om distributionen av något, exempelvis lön, så har förväntningarna ofta 

sin grund i organisationens normer vad gäller lönefördelning. När en arbetstagare däremot 

upplever procedurer som orättvisa har förväntningarna i stället formats av tidigare 

erfarenheter av hur sådana procedurer brukar gå till. Om upplevelsen gäller orättvisa vad 

gäller interaktioner mellan människor har förväntningarna på hur det ska gå till däremot 

formats av de normer som råder i den specifika yrkesgruppen. 

En annan studie om rättvisa handlar om befordringar, och hur de bidrar till att forma de 

anställdas åsikt om företaget (Beehr, Nair, Gudanowski & Such, 2004). Generellt finns ett 

starkt positivt samband mellan uppfattningen att människor befordras på grund av sin 

arbetsinsats och åsikten att företaget är rättvist. Däremot finns ett negativt samband om man 

uppfattar att människor befordras på grund av tur, favorisering och demografiska faktorer som 

kön. Samtidigt så skiljer sig uppfattningarna åt beroende på om det är man själv eller någon 

annan som befordrats. I det egna fallet anser människor att en faktor som tur/favorisering ofta 

sammanfaller med att man gjort en bra arbetsinsats. Vad gäller andra personers befordran ser 

man inte ett sådant samband. Uppfattningen att tur/favorisering bidrar till andras befordran 

har därför ett tydligt negativt samband med uppfattningen om rättvisa inom företaget. Om det 

är individen själv som haft tur påverkas inte synen på företaget nämnvärt. 
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3.3. Teoretisk referensram 
Under denna rubrik redogörs för studiens teoretiska referensram, som i grunden är 

socialkonstruktionistisk. Dessutom återges teorier om distributiv, procedurell och 

interpersonell rättvisa, eftersom materialet delvis tolkas med hjälp av dessa teorier. 

3.3.1. Socialkonstruktionism 

Vår teoretiska utgångspunkt är socialkonstruktionistisk. Enligt detta synsätt är samhället en 

social konstruktion, en slags totalsumma av våra samspelsmönster. Vardagliga sociala utbyten 

skapar samhället, genom att handlingar som upprepas bildar mönster. På så vis skapar vi en 

social värld som vi börjar uppfatta som en objektiv företeelse. Som individer socialiseras vi in 

i en samhällelig ordning som andra individer före oss har skapat. Samhället är alltså en 

mänsklig produkt, och människan är en produkt av sitt samhälle. ”Produkten återverkar på 

producenten” (Berger & Luckman, 1966/2011, s. 77). Detta gör att osäkerhet präglar all social 

verklighet. Samhället och dess institutioner måste legitimeras för att nya generationer ska 

acceptera dem, men den som har makten att på så vis producera verklighet möter inte sällan 

på motstånd från grupper som motsätter sig rådande uppfattningar. 

Vad som förblir väsentligt från sociologisk synpunkt är insikten om att alla symboliska 
universa och alla legitimeringar är mänskliga produkter; deras existens grundar sig  på 
konkreta individers liv och har ingen empirisk status annat än i sammanhang med dessa 
liv. 

Berger & Luckman,1966/2011, s. 149. 

Vad gäller organisationer innebär ett socialkonstruktionistiskt synsätt att det inte finns 

något förutbestämt, neutralt eller något bästa alternativ vad gäller strukturer, system och 

processer. Någon absolut sanning eller objektivitet finns inte. I stället skapas institutionella 

system av människor av alla möjliga skäl, kanske för att det där och då finns en föreställning 

om att det som görs är rationellt och gott – eller kanske av egenintresse. När strukturer väl är 

på plats fortsätter de att konstrueras genom att människan ger dem olika värden, förhåller sig 

på olika sätt till dem och agerar på olika sätt gentemot dem (Crowther & Green, 2004, s.149). 

De ord och begrepp vi använder för att göra verkligheten begriplig är inte givna, utan 

sociala artefakter, det vill säga produkter av ett visst historiskt sammanhang. Vårt sätt att 

beskriva och förklara världen utgör samtidigt en form av social handling som påverkar vår 

omvärld (Gergen, 1985, s. 268). Gergen och andra socialkonstruktionister tillbakavisar synen 

på människor som rationella agenter och tanken att språk representerar sanning och 

verklighet, för ett mer postmodernt angreppssätt. 
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Within the modernist era, the organizational scientist was largely a polisher of mirrors. It 
was essentially his or her task to hold this mirror to nature. For the postmodernist, such a 
role is pale and passive. Rather than “telling it like it is,” the challenge for the post- 
modern scientist is to “tell it as it might become.” 

Gergen & Thatchenkery, 1996, s. 242.  

Språket blir i det här sammanhanget inte något som avbildar en existerande verklighet, 

utan snarare något som ger den materiella världen betydelse och innebörd. Det är via språket 

vi skapar identiteter, värderingar och organisationer. Socialkonstruktionismen utmanar tankar 

om att det finns objektiv sanning och verklighet.  

Utifrån detta perspektiv ses därför inte berättelser som uttryck för hur det ”faktiskt” var/
är, inte heller som direkta reflektioner av en viss kulturell eller social identitet eller av 
inre psykologiska dispositioner/autentiska upplevelser. Berättelser uttrycker ingen 
bakomliggande ”essens”, utan deras mening och betydelser produceras genom språklig 
kommunikation i socialt samspel, i ett visst kulturellt och historiskt sammanhang. De är 
sociala konstruktioner. 

Johansson, 2005, s. 26. 

3.3.2. Rättviseteori 

Som tidigare nämnts är rättvisa ett ämne som lätt blir aktuellt när karriärtjänstreformen 

diskuteras, och i det sammanhanget är distributiv respektive procedurell rättvisa viktiga 

begrepp (Folger, 1987, s. 144). Distributiv rättvisa handlar om numerär rättvisa, alltså om hur 

mycket man får i förhållande till andra, och i förhållande till sin insats. En människa känner 

sig lätt förfördelad om andra får mer betalt för samma arbetsinsats. Procedurell rättvisa 

handlar om huruvida processen vid exempelvis befordran är rättvis. Är tjänsten utlyst? Hur 

har rekryteringen gått till? På vilka grunder valdes den som befordrades ut? De båda formerna 

kan tyckas väsensskilda, men den ena kan påverka den andra. En känsla av orättvisa handlar 

om mer än att bara vara missnöjd, där finns även inslag av indignation och moralisk 

upprördhet (Folger, 1987, s. 145). Den som hävdar att en orättvisa skett har funnit en kontrast 

mellan vad som borde ha inträffat och vad som i själva verket hände. Människor blir också 

mer upprörda när de upplever att de varit nära att få det de vill ha, men misslyckats. Vad 

gäller sambandet mellan distributiv och procedurell rättvisa så kan vissa standardiserade 

tillvägagångssätt eller procedurer knappast garantera ett rättvist utfall i varje enskilt fall.  

I stället är användandet av vissa legitimerade tillvägagångssätt till för att maximera att 

resultatet blir så rättvist som möjligt i genomsnitt. Då och då kan resultatet bli orättvist, men 

procedurerna ska säkra att resultatet ändå blir rättvist i de flesta fall. Folger (1987) 

argumenterar för att det finns psykologiska mekanismer som gör att uppfattningar om 

procedurell respektive distributiv orättvisa påverkar varandra. Procedurell orättvisa kan få 
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distributionen att verka extra orättvis, eftersom det då kan tänkas att ett annat 

tillvägagångssätt kunde ha lett till ett bättre utfall. Men uppfattningar om distributiva effekter 

kan också påverka hur människor utvärderar procedurerna. Det handlar dock bara om 

påverkan; den ena formen av rättvisa definierar inte den andra, och därför kan också 

procedurell och distributiv rättvisa utvärderas var för sig. Generellt upplever människor att 

båda formerna av rättvisa ökar om de själva får vara med och ge sin mening när deras 

arbetsinsats ska utvärderas. 

Ibland nämns även interpersonell rättvisa (Mitrano, 1997, Greenberg, 2000), ett begrepp 

som handlar om kommunikationen människor emellan och om hur människor behandlar 

varandra. Vem får veta vad, och hur? Av vem? Även här finns en koppling gentemot synen på 

procedurell rättvisa. Hur ett beslut förklaras och sättet en individ får veta det på kan påverka 

individens syn på huruvida proceduren har gått rätt till (Greenberg, 2000, s. 411–412). 

4. Metod 

Denna uppsats är en narrativ studie av hur lärare och en rektor berättar att förstelärarreformen 

infördes. Under denna rubrik beskrivs tillvägagångssättet vad gäller bland annat urval, 

intervjuernas genomförande och analys. 

4.1. Urval 
Det finns lite genomförd forskning om förstelärarreformen och eftersom de studier som 

genomförts oftast utgått från förstelärarna beslöt vi oss för att fokusera på deras kollegor för 

att göra en narrativ analys av hur lärare pratar om förstelärarreformen. För att få en 

kontrasterande berättelse från någon som ser reformens införande ur ett annat perspektiv 

valde vi att även intervjua en rektor. 

Vi valde ut en mindre kommun, vars grundskoleelever är fördelade på färre än tio 

kommunala skolor. Där finns ingen friskola. Grundskolans organisation i kommunen är med 

andra ord relativt liten och överblickbar, med en gemensam ledning bestående av samtliga 

skolors rektorer samt representanter för utbildningsförvaltningen. 

För att inledningsvis få information om hur tillsättningen av förstelärartjänsterna rent 

praktiskt gått till tog vi kontakt med skolförvaltningen. Detta ledde till att vi fick vissa 

skriftliga uppgifter om rekryteringen, samt en intervju med en av cheferna. Syftet med det var 
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främst att få fram grundläggande fakta som kunde fungera som fond till informanternas 

berättelser, men det ledde även till att några citat från chefen ifråga togs med i den slutliga 

texten. 

Lärarna vid kommunens samtliga grundskolor kontaktades via massmejl, med undantag för 

lärarna vid en skola vars hemsida inte innehöll kontaktuppgifter. I mejlet (bilaga 1) 

uppmanades de som inte var förstelärare att svara om de kunde tänka sig att ställa upp på 

intervju, något som resulterade i fem positiva svar, från tre kvinnor och två män. Tre av 

lärarna är ämneslärare för grundskolans senare år, medan två arbetar på skolor för yngre 

elever. De har varit yrkesverksamma inom skolväsendet mellan 10 och 37 år. Alla har därmed 

arbetat längre än fyra år i skolan, vilket ingår i grundkraven för att komma ifråga för 

karriärtjänsterna. Två av dem har sökt men inte fått förstelärartjänst, och ytterligare en har 

sökt men valt att dra tillbaka sin ansökan. 

Att kontakta ett stort antal potentiella informanter och fråga vilka som vill ställa upp på 

intervju kan innebära att de som svarar är personer med särskilt starka åsikter. Det skulle 

innebära att de inte är representativa för gruppen som helhet. Denna typ av 

bekvämlighetsurval riskerar att ge ett snett urval, vilket kan vara olyckligt, även om en 

intervjuundersökning inte innebär samma möjligheter att generalisera utifrån svaren som en 

enkät gör. (Bryman, 2011, s. 194–195). Men utifrån vårt syfte att skildra berättelserna om 

förstelärarreformen hos en grupp lärare som inte kommit till tals i tidigare studier gjorde vi 

bedömningen att det inte var något problem om vårt urval av informanter inte var 

representativa för hela lärarkåren i kommunen. 

Vårt fokus låg på att få fram berättelser från lärare, men för att få en en djupare förståelse 

valde vi att även genomföra en intervju som kunde tänkas ge en kontrasterande berättelse. 

Rektorn valdes ut för att denne varit med under hela processen, det vill säga vid båda 

rekryteringstillfällena. I övrigt hade det varit stor omsättning på flera rektorstjänster. Rektorn i 

fråga är inte chef för någon av de intervjuade lärarna. Som tidigare nämnts innehåller 

uppsatsen även antal citat från den intervjuade chefen på skolförvaltningen. Rektorn, och även 

den intervjuade chefen, bidrar med inblickar i hur personer i skolledningen pratar om 

karriärtjänsternas införande. 
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4.2. Intervjuer 
För att fånga upp åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter är en intervjun särskilt 

lämplig som metod (Denscombe, 2009, s. 232). Samtliga intervjuer genomfördes på 

informanternas egen arbetsplats. De fick själva välja tidpunkt och lokal. För varje samtal 

avsattes en timme, i praktiken tog de något kortare tid. I mejlet som gått ut till informanterna 

fanns vissa uppgifter om hur intervjun skulle gå till, som att samtalet skulle bandas. 

Intervjusamtalen inleddes med att vi beskrev studiens syfte, utgångspunkter samt på vilket 

sätt vi senare skulle komma att hantera materialet. Vi berättade bland annat att vi skulle ta bort 

namn på personer och platser. Samtidigt går det aldrig att lova någon total anonymitet, 

eftersom individer som känner till verksamheten väl kanske kan lista ut vem som sagt vad. 

Lärarna fick skriva på ett samtyckesdokument som innehöll vissa villkor för deltagandet i 

studien (Bilaga 2). Genom vårt agerande ville vi försäkra oss att vi uppfyllt de krav på 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande som nämns i Forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Efter detta ställdes några frågor om informanternas bakgrund, som hur länge de arbetat 

inom skolan. Det var uppgifter vi ville ha, men att inleda med enkla frågor på det sättet kan 

även vara en metod att få den intervjuade personen att slappna av (Denscombe, 2009, s. 256). 

Vi som skrivit denna uppsats deltog båda vid alla intervjuer och valde att turas om i rollen 

som samtalsledare. Den som inte ledde samtalet kunde sitta bredvid och lyssna på ett annat 

sätt, samt flika in frågor när det kändes relevant. Genom uppdelningen ökade vi vår möjlighet 

att uppfatta andra uttryck än de rent verbala. 

Intervjuerna var semistrukturerade. Till stöd för samtalet hade vi en intervjuguide med fyra 

huvudfrågor eller huvudämnen, som var ämnade att låta informanten utveckla sina tankar 

tämligen fritt (Bilaga 3). Dessa fyra punkter togs inte alltid upp i någon särskild ordning. 

Ibland hann lärarna och rektorn förekomma oss genom att själva ta upp ämnet. Ofta gav deras 

berättelser upphov till följdfrågor då vi önskade att få något förtydligat. Genom att vi hade 

med oss det narrativa perspektivet redan vid intervjutillfället försökte vi ställa frågor och 

uppföljningsfrågor för att “stimulera ett flöde av detaljer och intryck” (Bryman, 2011, s. 531). 

På så sätt önskade vi att få fram respondenternas egna berättelser om ämnet, och minska vår 

inverkan på vilken riktning samtalet skulle ta.  Ibland kom dialogen in på sidospår innan den 

åter flöt tillbaka till ämnet, men det gav oss ofta en vidare uppfattning om den rådande 

kontexten. Noteras bör att varje samtal sker i ett sammanhang, och att respondenten alltid i 
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någon grad påverkas av detta och av personen som ställer frågorna, den så kallade 

intervjuareffekten (Denscombe, 2009, s. 244–245). 

Samtliga intervjuer bandades med undantag för den med chefen på 

utbildningsförvaltningen, som inte ville bli inspelad. Då antecknade vi i stället det viktigaste, 

inklusive några direkta citat, för att sedan kontrollera med varandra att vi hade likartade 

minnesanteckningar och uppfattat svaren på samma sätt. Den intervjun ligger heller inte till 

grund för studiens narrativa analys, utan är mer ägnad att ge en bakgrund om reformens 

införande i kommunen. Chefen ifråga har också fått läsa den del av texten som bygger på 

denna intervju. 

De bandade intervjuerna har transkriberats i princip ordagrant, men vad gäller stavning har 

skriftspråk använts även om ord som uttalats slarvigt eller dialektalt. Tre punkter inom 

parentes markerar att ett antal ord eller någon mening tagits bort, medan tre punkter utan 

parentes markerar avbrutna ord eller meningar. På grund av den stora skillnaden mellan talat 

och skrivet språk går nyanser alltid förlorade vid transkribering. Skratt eller ovanligt långa 

pauser har markerats i texten med hjälp av kursiva ord inom parentes. ”Pauser har en stor 

betydelse i interaktionen. Pauser kan betyda att talaren tycker något är svårt och känsligt att 

tala om” (Johansson, 2005, s. 174). Genom att lyssna på bandet och läsa varandras 

transkriptioner har vi försökt minska risken för hörfel och missuppfattningar. Det bidrog även 

till att vi båda närmade oss materialet ytterligare. 

De intervjuade lärarna har fått ta del av de transkriberade intervjuerna för att kunna 

korrigera eventuella faktafel eller utveckla resonemang om de upplever att det är viktigt. 

4.3. Analys 
Materialet har tolkats med hjälp av narrativ analys. Redan innan materialinsamlingen 

påbörjades hade vi funderat över vilket fokus och med vilka linser vi skulle studera de 

berättelser som samlades in.  

(…) den analytiska och tolkande processen i berättelseforskning påbörjas redan då man 
utifrån vissa perspektiv och viss förförståelse börjar fundera på och vagt formulera sin 
frågeställning och sitt problem. 

(Johansson, 2005, s. 279) 

Analysarbetet var närmast abduktivt. Vi byggde inte analysen på en färdig teori och någon 

hypotes vi ville pröva, utan utgick snarare från de genomförda intervjuerna för att utifrån 

informanternas berättelser leta kopplingar till tidigare teorier. Under arbetets gång föll 

!17



pusselbitar på plats och materialet kunde så småningom gås igenom med avsikten att via 

narrativ analys få svar på en rad frågor med utgångspunkt i syfte och frågeställningar.  

De transkriberade intervjuerna skrevs ut för upprepad inläsning av materialet. Läsningen 

gick ut på att söka nyckelord, teman och mönster, men även på att upptäcka luckor, 

motsägelser och spänningar (Johansson, 2005, s. 280–283). Med utgångspunkt i de inledande 

frågeställningarna kodades och sorterades materialet, ett arbete som rent konkret bland annat 

innebar användning av överstrykningspennor i olika färger. Senare sorterades innehållet även 

i en lös kronologisk ordning som på ett ungefär följde händelsernas gång på skolan, detta för 

att göra processen överskådlig samt för att låta lärarnas berättelser om förloppet framträda 

tydligare. Även om vi i efterhand försökt att skapa en delvis kronologiskt strukturerad 

berättelse, så böljade ofta berättelsen fram och tillbaka vid intervjutillfället, på grund av de 

intervjuade personernas tendens att återkomma till vissa punkter eller på grund av att vi 

ställde följdfrågor för att förstå bättre. Tyngdpunkten låg dock på att få fram informanternas 

egna berättelser snarare än att kartlägga ett exakt skeende.  

Med en narrativ analys flyttas fokus från ”Vad hände egentligen?” till ”Hur skapar 
människor mening i det som hände?” 

Bryman, 2011, s. 530 

Inledningsvis handlade arbetet främst om innehållsanalys, då vi bland annat frågade oss 

själva vad som var berättelsens handling och underliggande poäng, vad som gjort den värd att 

berätta, samt vilka karaktärer som fanns med och hur de framställdes. Men under arbetets 

kom vi delvis att fokusera även på form. Informanternas sätt att beskriva händelserna och 

organisera storyn kronologiskt eller tematiskt noterades, samt om någon del i berättelsen fått 

mer utrymme eller upprepats. Vi noterade även ordval, uttryckssätt, användning av metaforer 

och det allmänna anslaget vid beskrivningar av ett förlopp. Vi sökte också efter likheter och 

skillnader mellan aktörerna avseende makt, positionering samt vilka identiteter som skapas i 

berättandet och kom därmed in även på interpersonella relationer (Johansson, 2005, s. 286–

287).  
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5. Resultat och analys 

Under denna rubrik sammanfattas först en del fakta om hur rekryteringen av förstelärare  

i kommunen skett, tillsammans med vissa förklarande citat från en av cheferna på 

utbildningsförvaltningen. Sedan följer en mer omfattande del om lärarnas och rektorns 

berättelser, som tolkats med hjälp av narrativ analys. 

5.1. Processen enligt huvudmannen 
Följande bygger på information inhämtad via skriftlig kommunikation med kommunens 

utbildningschef samt via en intervju med en annan chef på samma förvaltning (2015-04-08). 

Kommunen i fråga införde karriärtjänster 2013, samma år som riksdagen fattade beslut om 

reformen. Av drygt 180 anställda lärare på kommunens grundskolor innehar vid denna studies 

tillkomst 23 personer, eller närmare 13 procent, en förstelärartjänst. Kommunen har när detta 

skrivs rekryterat förstelärare vid två tillfällen, en omgång med start under första halvåret 2013 

och en omgång under samma period 2014. Utöver grundkraven i regeringsförordningen (SFS 

2013:70) lade utbildningsförvaltningen vid första tillfället till åtta punkter på egenskaper som 

efterfrågades. Något förkortade gick punkterna ut på att lärarna skulle ha gedigna 

ämneskunskaper, se till alla elevers behov och få alla att anstränga sig, ha visat sig 

intresserade av att delta i utvecklingsprojekt för bättre elevresultat, vara intresserade av att 

utveckla sin egen professionalism, kunna anpassa undervisningen efter elevernas 

förutsättningar, ha förmåga att skapa goda relationer med elever samt se möjligheterna med 

informations- och kommunikationsteknik i undervisningen. Kommunen satte även fokus på 

vissa ämnen i första rekryteringsomgången: matematik, idrott, naturvetenskap, 

samhällskunskap, arbete i förskoleklass samt språkutveckling inom svenska och svenska som 

andraspråk. Inför första arbetsåret på en karriärtjänst ska enligt förvaltningens direktiv en 

lokal överenskommelse träffas med rektorn om förutsättningarna för arbetet på den lokala 

skolan. 

Vid den andra rekryteringsomgången tog kommunen bort de åtta egna punkterna, och inget 

nämndes om att prioritera vissa ämnen. Enligt den intervjuade chefen var en orsak att man 

befarade att de kunde ha skrämt bort sökande vid den första omgången, och inför andra 

omgången nöjde sig förvaltningen med att ange de fyra kriterier på förstelärare som står i 

förordningen. 
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Kommunen har vid båda tillfällena valt att betona att ämneslärarnas kärnuppdrag är 

undervisning och att utveckla verksamheten så att eleverna får förutsättningar för hög 

måluppfyllelse. Förstelärarna kan enligt kommunens direktiv bidra genom att bjuda in till 

klassrumsbesök och leda pedagogiska diskussioner. 

Rekryteringen var intern och gick enligt utbildningsförvaltningens representanter till så att 

samtliga lärare i kommunen fick skriftlig information om ansökningsförfarandet och vilka 

kriterier som gällde. Intresserade lärare sökte genom att skriva ett personligt brev samt bifoga 

dokumentation som stödjer de tre första punkterna i grundkraven, det vill säga att de är 

legitimerade, har minst fyra års vitsordat arbete samt att de har visat särskilt god förmåga att 

förbättra elevernas studieresultat och starkt intresse för att utveckla undervisningen. 

Rektorerna gjorde en första bedömning och rangordnade ansökningarna, varpå 

förvaltningsledningen och rektorerna i samråd avgjorde vilka som skulle få tjänsterna. 

Anställningen som förstelärare är i denna kommun tidsbegränsad till ett år i taget, med 

förlängning så länge som kommunen tilldelas statliga medel. Med anställningen följer ett 

lönetillägg på 5.000 kronor i månaden. Vad som sker om statsbidraget tas bort kan den 

intervjuade chefen vid tidpunkten för intervjun inte svara på. Den intervjuade chefen uppfattar 

att statens syfte med reformen är att pressa upp lönerna för lärarkåren och höja yrkets status. 

Förstelärarna i kommunen får generellt ingen nedsatt undervisningstid. Däremot kan 

rektorerna när behov uppstår frigöra resurser, som när kommunen köpte ny it-utrustning och 

en förstelärare fick besöka andra skolor än sin egen för att visa kollegor hur man kan komma 

igång med informationsteknik. 

Kommunen har vid tillfället för intervjun möjlighet att tillsätta ytterligare tre förstelärare. 

Detta kan eventuellt komma att ske i samband med extern rekrytering, för att locka lärare till 

skolor i mindre attraktiva områden där det tidigare varit svårt att rekrytera. Chefen räknar 

även med att denna typ av tjänster kan vara ett sätt att locka till sig lärare i matematik och 

NO, en lärargrupp det råder brist på. Tjänsterna kan även användas för att behålla sådana 

lärare i kommunen. Om förvaltningsledningen har att välja mellan flera sökande kan ämnet i 

vissa fall avgöra. ”Står det och väger mellan två som är lika bra, då tar man kanske matte- och 

NO-läraren.” 

Antalet sökande vid de genomförda rekryteringsomgångarna har varit relativt jämnt 

spridda över kommunens skolor. Fler kvinnor än män sökte, men så är också fler kvinnor än 

män anställda som lärare. Enligt den intervjuade chefen hade rektorer i vissa fall uppmanat 

duktiga pedagoger att söka tjänsterna, men det är osäkert om alla som uppmanades gjorde det. 
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”Det finns lärare som lyckas år efter år med eleverna, men som inte är så utåtriktade, och  

de söker kanske inte.” Chefen uppger att det kan hända att tillsättningarna väcker avundsjuka 

bland kollegor, och funderar själv över om det kan vara en orsak till att en del duktiga och 

erfarna pedagoger avstått från att söka. 

Enligt den intervjuade chefen har kommunens förstelärare träffat varandra vid ett tillfälle, 

och att det inte blivit fler gånger kan bero på att ingen har samordningsansvar. Någon central 

uppföljning av reformen har inte gjorts på kommunen. Chefen säger att förstelärarna  

i kommunen kan vara ”en outnyttjad resurs”, och att det kan bli aktuellt med ett gemensamt 

seminarium för förstelärarna, så att de får möjlighet att prata om uppdraget och utbyta 

erfarenheter. 

5.2. Informanternas berättelser 
Lärarnas berättelser om införandet av förstelärarreformen redovisas här på ett sätt som vagt 

följer förloppet i en kronologisk ordning. Även rektorns berättelse finns med. Innehållet under 

de tre första rubrikerna – Initialreaktionen, Rekryteringen och Effekterna – är kopplade till 

våra tre frågeställningar, som handlar om vilka åsikter informanterna uttrycker om införandet 

av karriärtjänster, hur de beskriver införandet och rekryteringen i kommunen och på den egna 

skolan samt vad de säger om hur tillsättningarna påverkat arbetslaget. Under den fjärde 

rubriken – Åsikter – sammanfattar vi deras berättelser helt kort innan vi återknyter till den 

första frågan och låter lärare och rektor vidga sina resonemang med synpunkter om hur 

reformen borde tillämpas och om vad de tror om dess framtida effekter. 

5.2.1. Initialreaktionen – ”Det här blir ett lyft för lärarna!” 

Karriärtjänstreformen trädde formellt i kraft 1 juli 2013, men det hade föregåtts av en tids 

debatt inom skolvärlden och bland politiker. Flera av de intervjuade lärarna var spontant 

positiva när de först hörde om planerna på karriärtjänster. 

Ja det är väl bra då, att lärarkollektivet får lite mer pengar. 
Lärare A 

(…) när det här kom då i nyheterna att det skulle få, så tänkte jag att… att det här blir ett 
lyft för lärarna. Nu kommer liksom duktiga lärare att premieras och få bra lön och kanske 
må bättre och bli gladare. 

Lärare B 

Ja, man pratade lite allmänt om det. Att … Vad det kunde förväntas och vad det kunde 
vara. Och då tyckte jag och en kollega att ”Nämen, det här verkade bra. Vad kul!” 

Lärare C 
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När de talar om detta skede omnämner flera av lärarna om yrkeskåren som ett kollektiv. De 

ger även uttryck för en känsla av att tillhöra en underbetald yrkesgrupp som förtjänar högre 

lön. Men även om samtliga informanter uttrycker att lärarlönerna borde höjas så finns även de 

som säger sig ha haft farhågor när karriärtjänsterna lanserades, som att det nog skulle innebära 

mycket extrajobb. En lärare pratar om att riskerna med reformen kom bort, även i den 

diskussion som fördes inom lärarfacken: 

Jag förstår att man arbetar för att höja lärares status och löner. Det förstår jag. Och det är 
ju deras uppdrag. Men när den här kom så var den så här ”Nämen vad är det här?”. 
(Skrattar.) Därför att det var så otydligt. Det var så otydligt vad som skulle gälla, utan det 
var bara ungefär från en del håll, och från även fackligt håll, var det ”Oh! Jippi! Jättebra! 
Nu, det här … Dra på ordentligt!” Och alla kritiska röster … kom liksom inte fram  
i debatten, inte ens från fackligt håll, vilket jag tycker var lite konstigt. Det var som att 
man var förblindad av alltså den här …”Oj!” … alltså att det var så mycket pengar som 
låg i potten. (…) Det var så himla otydligt. Alltså det var helt osannolikt att det får vara så 
egentligen, med våra skattepengar. 

Lärare C 

Informanten använder här konstruerad dialog i form av att i sin berättelse citera sina egna 

tankar. Detta sätt att prata är en vanlig form av intern värdering, det vill säga ett sätt att 

indirekt uttrycka känslor utan att nödvändigtvis sätta ord på känslan i fråga (Johansson, 2005, 

s. 191–192). Läraren ställer exempelvis en klentrogen fråga till sig själv och använder sedan 

utrop i beskrivningen av fackets reaktion. Genom att på detta sätt lägga ord i en annan 

karaktärs mun skapar berättaren en poäng med sin story (Johansson, 2005, s. 204–205). I detta 

fall tycks det vara ett sätt att framställa fackens inledande reaktion som aningslös, något som 

förstärks av metaforen ”förblindad”. Stycket innehåller även starka och värdeladdade ord och 

fraser som ”så himla otydligt” och ”helt osannolikt”, det sistnämnda i den politiskt laddade 

meningen om att skattepengar fördelas på detta sätt. Läraren positionerar sig själv som en 

utomstående betraktare av processen, och någon som ser med kritiska ögon på såväl facket 

som andra beslutsfattare och makthavare. 

Inte heller den intervjuade rektorn var odelat positiv när reformen lanserades; 

När den kom så tänker man ju ”Oj då, hur blir det här? Man ska utse nån som har mer … 
ska ha mer än de andra, och vilka kriterier ska man då rätta sig efter?” Det var väl liksom 
en spontan känsla. Samtidigt så tänkte jag ”Vad bra! Nu kanske lärarlönerna i … i 
förlängningen kommer att höjas”. Så att det fanns ju två vågskålar tänkte jag. Sen fick vi 
ju ut kriterier, och då kändes det ju lite lättare. 

Rektor 

Rektorn använder ett utrop för att gestalta sin känsla av att reformen kunde innebära ett 

lönelyft för lärarkåren, något som framställs som eftertraktansvärt, men ställer även skeptiska 

frågor till sig själv om hur rektorerna ska hantera tillsättandet av karriärtjänsterna. Där finns 
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”två vågskålar”, den ena med en jobbig uppgift på kort sikt och den andra med ett eftersträvat 

mål på lång sikt. I resonemanget med sig själv om svårigheterna att lyfta fram vissa lärare får 

rektorn så småningom hjälp av förvaltningens kriterier. 

Även lärare som inte hade starka åsikter om reformen eller särskilt höga förhoppningar vad 

gäller dess effekt för läraryrket i stort kunde se karriärtjänsterna som en möjlighet för egen 

del. 

Jag hade nog inga förväntningar. Det kändes bara väldigt dumt att inte söka. Jag menar, 
vem skulle tacka nej till 5.000 kronor? Jag tror att det är många som tänker så. 

Lärare D 

Samtidigt som den höjda lönen lockar för egen del är läraren här noga med att lyfta fram 

att många andra säkert tänker likadant. Genom den retoriska frågan om vem som skulle tacka 

nej framställs det som dumt att avstå. 

Lärare E arbetade när den första rekryteringsomgången skulle ske i en annan kommun, och 

beskriver sina första erfarenheter av reformens införande så här: 

Jag hade nog inte så mycket förväntningar, för jag var nog inte så påläst heller när de här 
tjänsterna kom ut, utan de bara dök ner. På min förra skola så var det … så sa vi det 
”Nämen vi söker inte, vi är schyssta allihop.” Så ingen av oss var så intresserad. Men då 
kom vår rektor och sa ”Nu är det så här att nu måste ni söka, för om inte ni söker så 
kommer en av er att få sluta, och så anställer vi en förstelärare utifrån som har sökt 
tjänsten.” Och då blev det ju så till slut på den skolan att en tjej var ju tvung… Alltså, det 
var ju flera stycken som sökte, och så var det en som fick förstelärartjänsten. För det var 
ju ingen som var sugen på att hoppa av för att det skulle komma nån utifrån. 

Lärare E 

Även här finns en stark betoning av lärare som kollektiv. Lärare E framställer sig själv och 

sina kollegor som ”schyssta” lärare som alla gjorde ett bra jobb och som inte vill sticka ut. 

Berättelsens intrig kan sammanfattas som att kollegorna slöt sig samman som i protest mot att 

vissa lärare skulle premieras, men på grund av rektorns sätt att utöva sin makt splittrades 

enigheten. Lärare E är med sitt ordval inne på att åtminstone några av lärarna kände sig 

tvungna att söka och att de inte riktigt hade något val. 

5.2.2. Rekryteringen – ”Jag förstår att folk blev upprörda” 

Som tidigare nämnts rekryterade kommunen förstelärare i två omgångar, med en betydligt 

längre och mer detaljerad kravspecifikation den första gången än den andra. Betydligt fler 

sökte också tjänsterna vid andra tillfället. 

Informanternas beskrivningar av själva rekryteringsprocessen varierar en aning. Flera 

uppger att information gick ut via kommunens internmejl. En av lärarna säger att de som var 

intresserade själva fick ta reda på vad som gällde men tror sig minnas att facket var med i 
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processen. En annan uppger att det inför första rekryteringsomgången gick rykten om 

reformen bland kommunens lärare, men att det dröjde länge innan information om 

ansökningsförfarandet blev offentligt, vilket innebar att det blev väldigt kort om tid för dem 

som ville kandidera till tjänsten. 

Tre av de intervjuade lärarna beslutade sig inledningsvis för att söka förstelärartjänster, 

men en av dem kom på andra tankar efter att ha tagit del av kommunens kravspecifikation: 

… då blev det väldigt preciserat vilka förväntningar, och det var ju då man kände att ”Oj! 
Till det här krävs det tid.” För det var ju bra saker naturligtvis, men det krävs tid. Ska man 
göra ett bra jobb krävs det tid, och när vi fick klart för oss ”Det kommer inte att bli tid”, 
nämen då var vi inte intresserade. Men sen visade det sig … det hade ju ändå inte spelat 
nån roll.  

Lärare C 

Återigen använder Lärare C här konstruerad dialog vid beskrivningen av sina reaktioner, 

bland annat med hjälp av utropet ”Oj” och reflektionen att det skulle krävas tid för uppgiften. 

Just att försteläraruppdraget skulle kräva tid är något läraren återkommer till flera gånger i sin 

berättelse. Bara i detta citat nämns det tre gånger, som för att ge åsikten särskilt eftertryck. 

Sedan används ordet ”tid” igen när läraren återger beskedet från ledningen om att 

förstelärarna inte skulle få öronmärkta timmar för uppdraget. Lärare C avslutar med en så 

kallad flash-forward (Johansson 2005, s. 136) genom att hoppa framåt i sitt narrativ och 

konstatera att tiden inte hade spelat någon roll, ett konstaterande som syftar på lärarens 

intryck att förstelärarna arbetar på som tidigare, utan att lägga mer tid på utvecklingsarbete. 

Genom detta sätt att prata förstärker läraren en poäng med historien, som går ut på att 

premisserna för uppdraget inte var tydliga för de sökande.  

Lärarna säger att de inte vet hur det gick till när tjänsterna tillsattes, men flera av dem visar 

sig ha lite hum om rekryteringsförfarandet. Lärare E uppger till exempel att rektorer tittar 

igenom ansökningarna och rangordnar dem utifrån sina preferenser, varpå rektorerna sedan 

sätter sig ner tillsammans och fattar beslutet, något som stämmer ganska väl överens med den 

intervjuade rektorns beskrivning.  

Rektorn uttrycker att urvalet var svårare andra gången, eftersom fler sökt då. Detta kan 

bero på att huvudmannen då valt att ta bort de extra önskemålen i kravspecifikationen, så att 

bara de fyra grundkraven som nämns i förordningen var kvar. Från de skolor rektorn styr över 

lämnade ungefär halva lärarstyrkan in en ansökan vid den andra ansökningsomgången. Enligt 

rektorn kan orsaken till ökningen även ha berott på att fler då kände till mer om vilka krav 

som ställdes och att de dessutom sett kollegor bli befordrade.  
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Jo, jag tror ju att första året så … så var man ju ungefär som jag: ”Jaha, ska det … Vad är 
det här för nånting?” Och man … man visste inte riktigt vad det var, så där, och vad 
ställdes det för krav, eller ”Jamen inte ska väl jag!” Så. Men när några hade fått det så 
tänkte man ”Jaha. Men kan hon så kan ju jag! Jag gör du det här!” Så att, det var ju 
naturligtvis skillnad. 

Rektor 

Här används konstruerad dialog för att betona hur lärarna i första skedet inte ville sticka ut, 

men hur de i andra omgången rekryteringar jämförde sig med dem som blivit förstelärare och 

tillskrev sig själva liknande förmågor. Vid båda tillfällena rangordnade rektorn lärarna som 

sökt tjänsten och hade sedan gemensamma överläggningar med övriga rektorer, en diskussion 

som beskrivs som en slags dragkamp eftersom alla ville förorda sin personal och få så många 

förstelärartjänster som möjligt till den egna skolan. På grund av det högre söktrycket blev 

urvalet enligt rektorn svårare den andra gången. Hur det gick till beskrivs bland annat så här: 

Vi hade ju kriterier som var … som man hade kommit fram till gemensamt i kommunen. 
Jag kommer inte ihåg dem just nu, och jag har dem inte framför mig heller. (…) De 
kriterier som var, det var ju dom som gällde. Så att det var ju det vi fick gå efter, så klart. 
Men sen är det ju sånt som kanske inte syns i papperet, som man känner till om personer, 
olika kvalitéer som kanske finns i kriterierna, men som man inte skriver ner. 

Rektor 

Rektorns poäng tycks här vara att cheferna inte bara kan bedöma enbart på den officiella 

kompetensen utan att de även måste väga in andra egenskaper hos individerna. 

Ja, alltså själva … själva behörigheterna, dom var ju enkla att ställa upp. Men sen,  
alltså jag tänkte nog pedagogiskt arbete och pedagogisk utveckling, eftersom det är vad 
jag förväntade mig av mina förstalärare, att de ska vara en del av att driva utveckling på 
skolan. Och också om jag trodde att dom faktiskt hade mandat, att vara drivande i såna 
frågor. För det är ju jätteviktigt, jätteväsentligt. (…) Jag måste också tro att den här 
personen har mandat av sina arbetskamrater att vara en ledare i gruppen. 

Rektor 

Lärarna pratar mindre om de konkreta turerna i rekryteringsprocessen. Deras berättelser 

om ansökningsförfarandet varierar något, bland annat beroende på om de själva sökt tjänsten 

eller inte. Men ett vanligt inslag är att en slags vändpunkt som påverkade deras attityder 

inträffade vid något tillfälle, exempelvis när det offentliggjordes vilka som fått tjänsterna. 

Lärare D säger att första utnämningen på skolan var ”ganska klockren”, även om flera 

kollegor var upprörda. Men efter andra rekryteringsomgången upprördes även lärare D, som 

själv sökt tjänsten. En bidragande orsak var hur tillsättningarna tillkännagavs: 

Dessutom lägger man ut det på … Man lägger ut det på allmänna, dom la ut det på 
allmänna, som för våran mejl som vi har, har då, för man kunde läsa liksom vilka som 
hade fått det. Jag hade inte fått någon återkoppling (…) utan det läggs ut så här, tjoffs 
bara, och sånt så, fram för alla att läsa då. 

Lärare D 
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En indignerad underton finns i citatet, något som förstärks av orden ”tjoffs bara”. Det är 

oklart exakt vem som ligger bakom det fel som enligt läraren har begåtts, eftersom det 

anonyma ordet ”man” används som subjekt vid beskrivningen av hur information om 

tillsättningarna spreds till de anställda. Här finns det också anledning att påminna om den 

forskning som visar på en koppling mellan interpersonell och procedurell rättvisa. Hur ett 

beslut förmedlas kan påverka synen på huruvida proceduren har gått rätt till (Greenberg, 

2000, s. 411–412). 

De två lärarna som sökt men inte fått tjänsten saknade båda personlig återkoppling, och 

bad om att få det. Det försvårades i ett fall av att en ny rektor tillsatts och att den tidigare 

lämnat organisationen. Lärare B vände sig i stället till förvaltningschefen för att få en 

motivering till tillsättningarna. 

(…) och då sa dom att dom hade valt dom lärare i dom ämnen som hade sämst betyg i 
kommunen, för att dom ville liksom pusha, uppmuntra dom lärarna. Så hade … Så står 
det inte alls i regeringens, äh … ja, i … från skolverket, motivering, underlaget. Näe, men 
det var så dom hade tänkt. (Tystnad.) Jaha, och så kom nästa omgång då, då blev jag inte 
heller vald. Och då överklagade jag till förvaltningsrätten, för nu tyckte … nu tänkte jag 
att nu får det förbanne mig vara nog. 

Lärare B 

I detta relativt korta citat av läraren nämns två vändpunkter, den första när de första 

tillsättningarna motiverades med något som inte fanns med i de officiella kriterierna, den 

andra när det stod klart att Lärare B inte heller vid andra rekryteringstillfället fått en 

förstelärartjänst. Svordomen på slutet förstärker bilden av ilska. 

Även de lärare som inte sökt tjänsten, eller som dragit tillbaka sin ansökan, ger i sin 

berättelse uttryck för att något gått fel på vägen. I lärarnas berättelse finns en tydlig kausalitet; 

det är när de har fått information om vilka som fått jobbet eller om vad som varit avgörande 

vid tillsättningarna som de blivit upprörda eller besvikna. Lärare C berättar hur en vändpunkt 

var ett möte med en facklig representant som berättade att man vid tillsättningarna prioriterat 

lärare i matematik och naturorienterande ämnen, och som dessutom försvarade detta. 

Och det var också det som retade oss som tusan, alla, för att den facklige representanten 
var själv matte-no-lärare, och han försvarade det hela. För det blev så där ”Va!?! Det stod 
det ingenting om i sökkriterierna!” Och då sa han ”Jamen man måste vara pragmatisk. 
(…) måste få hit behöriga matte-no-lärare. Då måste man vara pragmatisk.” Det var 
förklaringen. Och då känns det ju också ”Hmhum. Det var så det var.” (…) Jag har inte 
förtroende för sånt. Jag förstår det. Men säg det direkt då, om det är så! 

Lärare C 

Samtliga lärare uttrycker i intervjuerna åsikter om tillsättningarna. De berättar om sina och 

kollegornas reaktioner över att få höra att den sökandes kön eller ämne spelat in. Även 
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förstelärarna själva beskrivs som förvånade när de fått återberättat för sig hur resonemanget 

uppges ha förts: 

”Oh shit, vi måste ha en manlig lärare också” och då tog dom han. Det, det är vad jag har 
hört och han var också liksom förvånad att få höra det. Han trodde att det var för att han 
var duktig.   

Lärare B 

De olika lärarna har delvis hört olika förklaringar, och deras spekulationer om vad som 

styrt tillsättningarna varierar: 

Ja jag tror att om man är glad och positiv och är bra på att göra reklam för sig själv, då 
kan man få det. 

Lärare A 

Men jag tror att dels så är det nog lång och trogen tjänst för en del, om jag tittar, liksom 
på vilka som har fått det. 

Lärare D 

Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. Och det är väl ett ganska stort problem egentligen, att 
man faktiskt inte vet. För jag tror en del har fått sin tjänst för att de har jobbat länge. Jag 
tror att andra kanske har fått sin tjänst för att man är rädd om dom. Så att dom inte slutar. 

Lärare E 

Ska jag vara elak, så tror jag att det har med hur väl man är … håller sig med rektorn. 
Det, det är lite så jag känner. Äh … Och det … och så ska det inte gå till. 

Lärare B 

Lärarnas narrativ målar upp en bild av en orättvis organisation där den som håller sig väl 

med rektorn eller är bra på att göra reklam för sig själv gynnats. I den här delen av deras 

berättelser handlar det främst om procedurell orättvisa. Flera lärare talar om att premisserna 

för hur tjänsterna skulle tillsättas visat sig vara annorlunda än de trodde. 

Det är ungefär som att ha lönekriterier som man vet egentligen inte spelar någon roll. 
Utan det finns dolda kriterier. (…) jag tyckte att det var lite ohederligt, alltså att det var … 
Ja, nu hade jag ju inte sökt så att säga, men jag förstår att folk blev upprörda, att dom blev 
arga över att … varför det var så. 

Lärare C 

Procedurell rättvisa handlar som tidigare nämnts om huruvida exempelvis en tillsättning 

gått rätt till rent formellt. Flera av lärarna ger uttryck för att processen i detta fall inte varit 

öppen och rättvis och berättar att det är något man pratar om i flera arbetslag. De ställer sig 

frågande till vilka kriterier som gäller och huruvida de stämmer med vad huvudmannen gick 

ut med i kravspecifikationen.  

Synen på en tillsättning påverkas av huruvida det är någon annan än man själv som 

befordrats (Beehr et al. 2004), och en känsla av orättvisa uppstår ofta när förväntningen om 
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något positivt inte har uppfyllts (Mitrano, 1997), men även de lärare som inte sökt tjänsten ger 

uttryck för en låg tilltro till hur processen har skötts. Lärarna vänder sin frustration mot en 

ofta opreciserad makt. Ibland nämns ”rektorn” eller ”facket”, men ännu oftare används ett 

obestämt pronomen som ”man”. 

Flera lärare återger historier om individer eller grupper som missgynnats eller gynnats vid 

tillsättningarna. På en skola pratas det om att tjänsterna enbart gått till lärare som tidigare 

arbetat med rektorn på en annan arbetsplats, och om att övriga lärare redan tidigare känt sig 

åsidosatta, bland annat lönemässigt. På en annan skola ska en lärare ha fått en förstelärartjänst 

kopplad till ett ämne läraren saknade behörighet till. En lärare som sökt men inte fått tjänsten 

blev sjukskrven, delvis till följd av att ha blivit bortvald vid rekryteringen.  

Ibland är det berättaren själv som är historiens protagonist eller berättelsens huvudperson 

(Johansson, 2005, s. 133). Lärare D, som tidigare ägnat sig åt utvecklingsarbete tillsammans 

med några kollegor, blev utan förstelärartjänst samtidigt som kollegorna i fråga befordrades. 

Som orsak uppgav rektorerna att tidigare sjukskrivningar och depressioner spelat in, eftersom 

det gjorde läraren för ojämn. 

(…) jag tycker att det är alldeles galet. För jag menar på att, eh …det är ungefär som att 
man säger du får inte det jobbet för du har diabetes. Det är precis samma sak. Så jag 
tycker att det är alldeles galet. 

Lärare D 

Läraren upprepar här sin åsikt som en förstärkning av åsikten att ledningen agerat galet.  

Ett annat exempel är Lärare B som berättar att skolan en kort tid innan förstelärartjänsterna 

utlystes sökte lärare till teamledaruppdrag, något som skulle ge 1.000 kronor mer i månaden. 

B sökte teamledarjobbet, men drog tillbaka sin ansökan för att satsa på att bli förstelärare  

i stället i tron att man inte kunde bli båda delarna – ”dum som jag var”. Det sistnämnda citatet 

får funktionen av en slags flash-forward, som antyder att B med facit i hand skulle ha agerat 

annorlunda. Förväntningar som kommit på skam ligger bakom den känsla av orättvisa man 

kan ana i berättelsen, som fortsätter med att de utsedda teamledarna deltog i möten med 

rektorn och fungerade som länk mellan skolledningen och arbetslagen. Efter de två 

rekryteringsomgångarna till de nyinförda karriärtjänsterna hade samtliga teamledare även 

blivit förstelärare, och därmed fått ytterligare ett lönepåslag på 5.000 kronor. 
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5.2.3. Effekterna – ”Det får ju de göra, de tjänar ju mycket” 

Förstelärarna i den aktuella kommunen får som tidigare nämnts generellt inte nedsatt 

undervisningstid för att kunna ägna sig åt utvecklingsarbete. Vid båda rekryteringstillfällena 

betonades att kärnuppdraget är undervisning men även att utveckla verksamheten. 

Ja, de ska fortsätta som förut, men … men med ett större ansvar, och mer krav, för jag 
förväntar mig ju att de driver utvecklingen. Och driva utvecklingen, alltså jobba framåt, 
ska vi ju göra allihopa, men det är ju väldigt bra om det är nån som … nån som, i 
arbetslagen, håller i det här. 

Rektor 

Lärarna i denna studie uttrycker sig däremot frågande till vad förstelärarna gör för att 

utveckla skolorna, och vad deras uppdrag är. Lärare D säger sig veta att man är oense i 

rektorsgruppen om hur förstelärarna ska arbeta och huruvida man ska ställa krav på dem att 

jobba med utvecklingsfrågor. Flera av lärarna tar dessutom upp den stora löneskillnad som 

uppstått i kollegiet. 

Man kan ju inte bara få 5.000 spänn i månaden och sen gör man ingenting för det. Dom 
har sökt på någonting som man ha, man har gjort någonting tidigare, lite så där att det här 
har jag gjort och så får jag en belöning för det, på nåt sätt. Men inget krav på att man ska 
utveckla, utveckla olika saker. Det är ju jättegalet. 

Lärare D 

Det är så enkelt att det handlar bara om lönen. Det finns inget annat liksom. (Tystad) Om 
två stycken gör ett likvärdigt jobb. Man har ju redan det här med löneskillnad i sin lön. 
Det är ju faktiskt plus 5.000, det är ganska mycket pengar.  

Lärare A 

Det är ju inget konstigt att det finns karriärtjänster, det finns det ju på dom flesta jobben. 
Och man vet om det. Men det … Skillnaden här är ju att man får … Det är karriär bara i 
pengar, det är inte karriär i utveckling. 

Lärare E 

När lärarna nämner löneskillnaderna betonar de samtidigt att förstelärarna inte gör mer än 

tidigare, att de gör ett likvärdigt jobb jämfört med andra lärare eller att deras befordran bara 

handlar om lön och inte om utveckling. Ett citat av den intervjuade chefen på förvaltningen 

ger en kontrast till detta. Chefen uttrycker som tidigare nämnts att förstelärarna kan vara en 

”outnyttjad resurs”, ett begrepp som till skillnad från lärarnas berättelser antyder en möjlighet 

snarare än ett misslyckande. 

Under intervjuerna uttrycker de ömsom frustration över hur processen gått till, ömsom 

irritation över att vissa får 5.000 kronor mer i lön utan att något tydligt förväntas av dem. Det 

ger ett tydligt intryck av att den ena orättvisan får den andra att verka större. Det är ett 

exempel på det samband som finns mellan synen på procedurell och distributiv rättvisa 
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(Folger, 1987). Den distributiva orättvisan handlar enligt informanterna inte om summan i 

första hand, utan om att karriärtjänsterna inte medfört några nya arbetsuppgifter för dem som 

fått dem. Att de dessutom ser procedurella orättvisor i form av brister i tillsättningsförfarande 

förstärker den distributiva orättvisan och vice versa. 

Lärarnas sätt att prata om reformen konstruerar en sanning om hur rekryteringen gått till 

inom kommunen. I andra grupper, exempelvis skolledningen, kan samtidigt andra sanningar 

konstrueras. Enligt ett socialkonstruktionistiskt synsätt är kunskap inte något som skapas och 

finns i människors huvuden, utan något som skapas i kontakter människor emellan (Gergen, 

1985, s. 271–272). Att vi samtalar och utbyter åsikter, vad vi pratar om och vad vi inte pratar 

om, hur vi pratar om saker och vilka ord vi använder – allt bidrar till att forma den verklighet 

vi uppfattar. Mycket tyder på att de känslor som karriärtjänsterna väckt inom lärarkollektivet 

bidrar till berättelser som ger ringar på vattnet och påverkar såväl människor som företeelser. 

Lärare A säger att den stora löneskillnaden påverkar inställningen till arbetet och överlåter 

därför vissa arbetsuppgifter till förstelärarna. 

Det får ju dom göra, dom tjänar ju mycket, mycket mer pengar så då måste de vara 
jättebra, då kan dom göra det.  

Lärare A 

Att det kan finnas ett underliggande men ofta outtalat missnöje med tillsättningarna är 

något som flera lärare berör i sina berättelser. E upplever exempelvis att vissa lärare på den 

egna skolan undviker att prata om förstelärartjänsterna, i alla fall med varandra.  

För att om det skulle tas upp så skulle det bli en konflikt. Ja. Och det har att göra med en 
förstelärare som har fått den och en annan som inte tycker att hon ska ha den. Att hon 
skulle ha haft den i stället. Så den … där hade det varit en konflikt, ja. 

Lärare E 

Samtliga lärare säger saker som går ut på att det i värsta fall kan bli sämre stämning på 

arbetsplatsen av att vissa kollegor får 5.000 kronor mer i månaden. Men flera säger också att 

risken för detta är större i andra arbetslag än deras eget, eller att den irritation som funnits hos 

dem själva dämpats över tid. 

Från början var jag lite irriterad, på dom här förstelärarna. Det var jag, jag var lite 
irriterad på dom. Ähum, undvek dom en stund. Ähm, men … men nu är det liksom okej, 
jag förstår, det är inte liksom deras fel eller vad man ska säga. Det är skolledningen som 
… som, tycker jag, gjort fel. Men, näe då, nu, nu går det bra, men jag var lite irriterad i 
början, det var jag. Varför dom, inte mig, liksom?      

Lärare B 
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Ja, jag höll inte med arbetsgivaren,men det betyder inte att man kan gå omkring och vara 
sur på dom som har fått det. (…) Dom rår ju inte för att, alltså, man kan ju inte anklaga 
någon för att man fått, sökt ett jobb, en tjänst och fått den liksom. Men så tänker dom inte 
… alla. Det är en ganska trångsynt värld det här. 

Lärare D 

Vi kan prata om det öppet i vårt arbetslag. Det är ingenting som hindrar oss när vi ska 
jobba eller ”Jamen, det kan väl du göra, som är förstelärare!” Det är ingen som håller på 
och tänker så eller fungerar så. Men det är klart att det finns det här liksom … att man 
tycker att … ”Vad gör de för pengarna?!” (Skrattar). (…) Alltså, dyker det upp … och det 
har säkert att göra ibland med lärare som är … man är stressad, man tycker att man har 
mycket att göra och så kommer det nånting extra, utöver, då kan det vara ”Men kan inte 
dom göra det då? Dom som får betalt för det.” Såna kommentarer kan ju dyka upp. Men 
jag tror inte att man är så högljudd om det. Alltså, det säger man nog inte högt, hur som 
helst. 

Lärare C 

I det sista citatet görs en tydlig skillnad mellan den egna gruppen och andra. Samtidigt 

antyds att missunnsamma kommentarer ibland kan höras, men att det strider mot normen att 

uttala dem för öppet. Noteras kan också att Lärare B i ett annat av citaten här ovan upprepar 

ordet ”irriterad” tre gånger, som för att förtydliga hur stark känslan var. Lärarna positionerar 

sig själva som personer vilka står över missunnsamt beteende, men som vet att det 

förekommer. Flera säger att det inte är förstelärarnas fel att det blivit som det blivit, utan att 

skolledningen hanterat reformen dåligt. 

Flera av informanterna är inne på att förstelärarna omöjligt kan arbeta mer med 

skolutveckling utan att få avsatt tid, eftersom de redan har fullt upp med sin heltidstjänst som 

undervisande lärare. Här återkommer ett fokus på kollektivet snarare än individen, och 

undermeningar om hur pressad yrkeskåren kan vara. 

Den intervjuade rektorn, som är chef över två skolor, konstaterar att tillsättningarna tagits 

emot olika på de olika arbetsplatserna: 

På min andra skola, där … där säger man så här: ”Jättebra! Kul! Det är dom värda!” På 
den här skolan säger man … olika, kan man säga. Några säger ”Yes! Det var rätt.” Och 
några säger ”Varför då?” Men väldigt få då, men det finns några. 

Rektor 

Rektorn förklarar skillnaderna med att mogna grupper klarar omställningen bättre än 

omogna, och definierar orden ”moget” så här:  

Ja, ett moget arbetslag beskriver jag som att man … man kan prata med varann, man 
hjälper varann, man stöttar varann, man får sticka fram nosen, man får komma med idéer 
och allt som … det som nån säger är lika viktigt. 

Rektor 

Att problemet med missunnsamhet uppstått beror enligt rektorn på arbetstagarna, närmare 

bestämt på de grupper som är ”omogna”. Det kan kontrasteras mot de intervjuade lärarnas 
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berättelser som går ut på att de själva och den egna gruppen inte gjort fel. Här märks två 

konkurrerande narrativa versioner inom samma organisation. Lärarna riktar sin kritik mot 

huvudmannen, och säger att det är ledningens otydlighet som gör att missunnsamhet uppstår. 

Samtidigt är de noga med att betona att de som fått karriärtjänster inte bör klandras. 

De har ju bara sökt, och fått det. Men det är ju inte dom, tycker jag, som ska gå omkring 
och skämmas för att dom har fått det. Utan jag tycker snarare att man inte har tänkt 
färdigt det här i A kommun. Jag tycker det är lite dåligt. 

Lärare C 

Genom att betona att det inte är förstelärarna som bör skämmas säger C här samtidigt 

indirekt att någon annan bör göra det. Återigen används det anonyma ”man”, som tycks syfta 

på ett kollektiv av beslutsfattare i maktposition. 

I berättelserna återkommer fler gånger uttryck för avundsjuka gentemot förstelärarna, men 

informanterna berättar även historier som går ut på att det är synd om dem som fått 

karriärtjänsterna. 

Jag kan vara rädd ibland att den som har fått en förstelärartjänst tänker … och särskilt när 
det är lite ambitiösa kvinnor måste jag faktiskt säga (skrattar till) att det är så, att dom … 
dom … då försöker dom göra så mycket som möjligt. Ta på sig ”Jamen det kan jag göra” 
eller nånting, därför att de kanske känner de här underliggande kraven att ”Jag måste nog 
göra det här”. (…) Dom är duktiga. Duktiga flickor, som … som vet att ”Där sitter mina 
kollegor och inte har 5.000 och jag vet vad dom tycker, och då måste jag nog göra det här, 
för att bevisa …” 

Lärare C 

Lärare E uttrycker också sympati gentemot förstelärarna. Detta mot bakgrund av risken för 

att tillsättningarna leder till osämja i personalgruppen. 

Och då är det nog väldigt jobbigt att vara förstelärare också. Det kanske inte är så himla 
roligt när man har fått ett uppdrag och inte ens en gång vill vara med när dom ska liksom 
presentera och fira att man blivit förstelärare, och så känner man att man vill inte ens en 
gång gå in i personalrummet. Det kan vara tufft både för förstelärare tror jag och även 
dom som har sökt och inte fått det.  

Lärare E 

Enligt det sista citatet är det synd om flera, såväl om dem som inte fått tjänsterna som om 

dem som fått dem, i alla fall när de som utsetts känner att de inte har stöd av övriga 

personalen. Via den här typen av uttalanden positionerar sig den som pratar som en 

utomstående betraktare, utan del i de processer som får en del förstelärare att känna outtalad 

press från kollegorna. 

Flera lärare pratar också om vilken arbetsbörda och press det innebär att vara chef över en 

skola. Två av dem som visat intresse för förstelärartjänster konstaterar att den enda karriärväg 

som tidigare funnits var rektorsjobbet, men att det inte är något eftersträvansvärt. 
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Jag tror inte att det är lätt att vara rektor. Jag tror att det är ett jättesvårt jobb. Och det är 
absolut ingenting jag skulle vilja ha. (Skrattar.) Alltså det är … det är jättetufft. Jag tror 
man är ansatt från alla möjliga håll och kanter. 

Lärare C 

Den kritik som riktats mot skolledningen vad gäller reformens införande slätas alltså till 

viss del över av förståelsen för rektorns svåra sits. För lärarna kan det vara ett sätt att 

konstruera sig själva som förstående individer, eller ett sätt att förhålla sig gentemot sin 

närmaste chef. Men de tycks också tämligen ense om att rektorernas stressiga arbetssituation 

innebär att skolledningen inte vet vilka lärare som egentligen är skickliga pedagoger och inte. 

Dom har ingen aning. Ingen rektor vet vad sina lärare gör ute på skolan. Dom har ingen 
aning. Dom har fullt upp med annat. Dom är aldrig ute och kollar vad vi gör eller hänger 
med en dag, eller liksom … dom vet, dom vet inte vad vi gör för någonting. Dom får gå 
på ryktes… rykten eller om de hör någonting eller liksom. Dom kanske får klagomål, 
men då vet dom att då är det nog inte.. så bra om dom får klagomål. Men dom vet nog 
inte.  

Lärare A 

För vem är ute i klassrummet och ser hur jag är som pedagog? Det är ju mina elever, det 
är ju ingen annan som ser mig där. Och ibland känns det som att det är det sista man tittar 
på. När det är lönesättningar, när man ska tillsätta förstelärare, man säger ”Jamen jag vet 
hur du är”, men det är ingen som vet. 

Lärare E 

Lärarna säger att rektorerna får förlita sig på hörsägen och på hur väl lärarna själva lanserar 

sig själva i samtal med rektorerna. Det kan tänkas att förstelärarreformens införande på 

skolorna förstärkt berättelser vars poäng är att lärarna inte blir sedda. En del lärare lyfter fram 

att de har mindre kontakt med rektorn än en del kollegor, som sitter i nyckelpositioner där de 

ska fungera som länk mellan rektor och arbetslag.  

Flera informanter uppger sig känna till lärare som uppmanats att söka av sina chefer. Även 

den intervjuade rektorn berättade att det kan gå till så, men att det inte nödvändigtvis behöver 

innebära att just dessa lärare får jobbet. 

Sen är det ju så här att jag har uppmanat några stycken att ”Sök!”. Och dom jag har 
uppmanat, av dom har inte alla fått utmärkelsen. Men … men bara att … bara att man 
uppmanar dom gör ju att de förstår att jag tycker dom är duktiga. Också. 

Rektor 

Enligt rektorn kan med andra ord även de som inte fått tjänsterna känna sig uppmuntrade 

av de blivit uppmärksammade, ett uttalande som konstruerar positiva effekter av 

tillsättningsprocessen. 
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5.2.4. Åsikter – ”Jag tycker ju att man ska börja om och göra rätt” 

Flera lärare har berättat att de kände sig optimistiska när karriärtjänsterna först lanserades. 

Deras berättelser om hur tillsättningarna gått till i kommunen utgör dock exempel på ”a 

regressive narrative” (Gergen 1999, s. 70–71), eller med svenska ord en berättelse som har en 

vikande eller nedåtgående tendens. Till skillnad från en progressiv berättelse som slutar med 

framgång eller seger så leder den regressiva berättelsen fram till en negativ slutpunkt i stil 

med ett misslyckande eller en förlust. Lärarnas poäng är ofta att införandet av karriärtjänster 

inte fått några positiva effekter i kommunen. I den mån reformen haft effekter kan det snarare 

vara negativa följder i form av risk för sämre stämning i arbetslagen. Berättelserna är i många 

stycken ett försök att förklara varför det blivit så eller en personlig återgivning av hur de 

kommit att inse att reformen är misslyckad. 

Rektorns berättelse är av annan karaktär. Den börjar i oro över hur tillsättningarna ska gå 

till, men slutar i en anda av tillfredsställelse över hur det har gått. Rektorn är också den som 

uttalar sig mest positivt om förstelärarreformens effekter i stort: 

Ja, då tror jag att lärarnas löner kan förhoppningsvis ökas, och då ökar ju också statusen 
och då ökar också lusten för människor att gå lärarutbildningen, vilket medför att duktiga 
människor … vi får duktiga människor i skolan som gynnar eleverna och får högre 
måluppfyllelse. Det tror jag. 

Rektorn 

Flera av lärarna landar däremot i negativa omdömen om karriärtjänstreformen och 

införandet av den på deras skolor. Reformen är enligt dem ”kontroversiell och otydlig” (C) 

och ”ett ganska desperat försök” (E). Införandet av tjänsterna i kommunen är  ”väldigt dåligt 

skött” (B), och sammantaget är det hela ”väldigt konstigt” (D). Flera pratar om att det kan 

fungera bättre om andra premisser råder, för att sedan ofta återkomma till situationen i den 

egna organisationen. 

(…) egentligen tycker jag det mest intressanta borde vara ”Vad kan den här personen göra 
med sitt försteläraruppdrag? Vad innebär det att vara förstelärare och vad kan den bidra 
med? Vad vill vi använda vår förstelärare till? För som det är idag så är det ju 5.000 
kronors påslag för lång och trogen tjänst eller … (Skrattar till.) Det känns inte som om 
man har nånting speciellt som man måste göra för det här. Och det gör ju också att man 
måste fundera om man vill ha dom här tjänsterna också. För vad ska jag göra … för det 
här? 

Lärare E 

Men som man har i den här kommunen, då man inte har några … det ställs inga krav på 
förstalärarna. Du får de här 5.000 mer i månaden, du gör ingenting annat som är, som är 
extra liksom, liksom så där. Äh… vi får inte nåt stöd utav … hjälp … ger inte något 
särskillt stöd till sina kollegor. Då förstår jag inte riktigt vitsen med det. Äh, då blir det 
mer en … (Tystnad) Det kan ju framkalla en, liksom avundsjuka och dålig stämning. 

Lärare D 
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I anslutning till det sistnämnda citatet kan det vara på sin plats att fundera över om pausen 

har någon innebörd i stil med att talaren tycker ämnet svårt och känsligt (Johansson, 2005, s. 

174). 

Även de lärare som uttrycker sig kritiskt om reformens genomförande i den egna 

kommunen eller på den egna skolan kan ha åsikten att karriärtjänster skulle kunna vara något 

positivt, men då borde förstelärarna enligt dem ha tydligare uppdrag och utnyttjas bättre. 

Om … om man i A kommun tycker att man har dåliga resultat. ”Hur ska vi förbättra det 
här? Ska vi satsa på läsförståelse? Då kanske vi ska satsa på att … vi satsar på några 
lärare som vill driva ett litet projekt med några olika lässtrategier och se om det ger 
effekt. Eller vi har klena matteresultat; vi kanske ska satsa på matte-no-lärare som får gå 
utbildningar, och kanske … jag vet inte … driva nånting som förbättrar resultaten. 

Lärare C 

Äh, ja, alltså … jag tycker att det borde vara så att man … man liksom valde, liksom, 
speciellt duktiga pedagoger i varje ämne. (…) som man har till exempel i England, att 
man har ämneslärare liksom som är ”head teacher” i eng, i english till exempel, ”head 
teacher” i  math och så lite så. Och att det är dom lärarna sen liksom som drev, drev 
utvecklingen framåt i sina ämnen. 

Lärare B 

Två år efter reformens införande ger lärarna uttryck för en betydligt försiktigare optimism 

än den som flera av dem säger sig ha haft kring tjänsterna i det inledande skedet. Här förs 

längre resonemang om under vilka förutsättningar reformen kan tänkas bli lyckad. Lärare B 

nämner här hur det fungerar i England, och det förekommer också att informanterna nämner 

andra svenska kommuner som exempel på hur det skulle kunna vara. Samtliga ger uttryck för 

att reformen på många sätt är mindre lyckad i den egna kommunen. Ingen pratar om några 

synliga positiva effekter, men en del spekulerar i om karriärtjänsterna ändå kan föra med sig 

något bra på sikt. Detta genom att locka fler studenter att söka lärarutbildningen, eller genom 

att skolan kan behålla duktiga lärare som skulle ha varit frestade att lämna yrket 

Det är klart att det är bra för lärar… Alltså, skolan har kanske fått behålla någon till, nån 
lärare som annars skulle ha, ha slutat.  Gått någon annanstans. (Tystnad) Det är klart att 
hur mycket pengar man får, är ju en viktig faktor om man stannar kvar eller inte. 

Lärare A 

Att möjligheterna med reformen finns där betonar bland annat Lärare E: 

Alltså, jag vill ju att det är positivt. Jag ser ju vad det skulle kunna vara. Jag tycker ju att 
man ska börja om och göra rätt. Men det kan man ju inte göra, för nu har man ju redan 
byggt den här rondellen i rusningstrafik, för här kom det en massa pengar, och så måste vi 
göra det, och så tänker man inte på … hur man ska använda det. 

Lärare E 
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Här används en trafikrelaterad metafor som utgör en målande beskrivning av hur läraren 

ser på förstelärarreformens införande.  

Vad gäller dess framtid så ställer sig flera lärare frågande. Att kommunen valt att göra 

karriärtjänsterna till tidsbegränsade anställningar gör att åtminstone en av dem tror att de 

riskerar att försvinna. 

Dom här statsbidragen kommer inte att vara hur länge som helst, och när dom inte finns 
längre, vad gör man då? 

Lärare C 

6. Avslutande diskussion 

Syftet med denna narrativa studie var att undersöka hur lärare som inte själva är förstelärare 

pratar om karriärtjänstreformens införande och effekter på grundskolan i en vald kommun, 

samt hur en rektor i kommunen beskriver samma process. Urvalet gjordes mot bakgrund av 

att tidigare forskning främst utgått från förstelärarnas perspektiv. Genom att intervjua fem 

lärare och en rektor som varit med om hela rekryteringsprocessen fick vi ta del av deras 

berättelser om karriärtjänster, reformens införande och rekrytering på den egna arbetsplatsen, 

samt hur de beskriver att tillsättningarna påverkat arbetslagen.  

Sammantaget bidrar denna studie med förståelse kring vilka skilda uttryck narrativa 

versioner av en reform kan ta sig i en organisation, samt för hur karriärtjänstreformens 

effekter konstrueras socialt. Enligt ett socialkonstruktionistiskt synsätt skapas kunskap  

i interaktioner mellan människor, och detta bidrar också sedan till att forma den verklighet  

vi lever i. Lärarnas sätt att prata om implementeringsprocessen och reformens effekter 

konstruerar i detta fall vissa sanningar om reformen, medan rektorns berättelse har ett delvis 

annat innehåll med annan innebörd. Samtliga dessa berättelser kan få ringar på vattnet i 

arbetslagen på skolorna och påverka hur andra lärare pratar och agerar. 

Lärarna i studien berättade att de kände allt från stor optimism till försiktig skepsis när 

reformen lanserades. Den optimism som fanns gällde dels tanken att förstelärartjänsterna 

kunde vara ett lyft för lärarkåren i stort, dels möjligheten för enskilda individer att göra karriär 

och få höjd lön. Men i beskrivningen av rekryteringsprocessen gav lärarna uttryck för hur 

förväntningar och förhoppningar grusats och vänts till besvikelse, eftersom de uppfattat att 

tjänsterna tillsattes på oklara grunder. Det gäller även lärare som inte själva aspirerat på 

försteläraruppdragen. De berättade även om hur tillsättningarna snarast haft en negativ än en 
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positiv effekt på arbetslagen, där klimatet i synnerhet initialt ibland blivit sämre. Rektorns 

berättelse inleddes däremot med oro för hur urvalet skulle gå till, parat med glädje över att 

lärarkåren skulle få mer betalt. Rekryteringarna beskrevs som tämligen problemfria processer, 

även om den inneburit dragkamp mellan kommunens rektorer som alla ville lyfta fram sina 

lärare. Rektorn hade visserligen sett negativa effekter som avundsjuka bland lärare, men 

pratade ändå i positiva ordalag om utfallet av reformen. 

Ur detta framträder två berättelser som kan sägas konkurrera mot varandra. En regressiv 

berättelse som börjar i optimism men slutar i besvikelse, och en progressiv berättelse som 

börjar med oro men slutar i optimistisk anda. I lärarnas narrativa konstruktion av reformen har 

den till stora delar varit ett misslyckande, och skulden för detta läggs ofta på beslutsfattare 

någonstans ovanför dem. Det är sällan helt uttalat vilka dessa makthavare är; det tycks ibland 

handla om rektorn och kommunens skolledning och andra gångar om fackförbunden eller 

staten. I rektorns konstruktion av reformen är utfallet positivt, och i den mån det finns 

problem så ligger orsaken hos omogna arbetslag. 

Enligt en rapport från Skolverket (2015) dras slutsatsen att förstelärarna har bäst 

förutsättningar att lyckas när utvecklingsuppdraget är tydligt formulerat och när rektorn 

klargjort förstelärarnas roll för hela kollegiet. Annars riskerar förstelärartjänsterna att mottas 

negativt. Det är en slutsats som stärks av innehållet i denna studie. 

Orättvisa är ett genomgående tema i lärarnas berättelser, vare sig det handlar om 

tillsättningsprocessen eller de stora löneskillnader som uppstått. Även om frustrationen oftast 

var outtalad fanns den enligt informanterna som ett latent inslag i bakgrunden på flera 

arbetsplatser. Särskilt upprörda var lärarna över att förstelärarna i kommunen fått 5.000 

kronor mer utan att några tydliga förväntningar verkade ställas på dem. Det förstärktes av 

uppfattningen att rekryteringen varit en otydlig och orättvis process. Lärarna uppgav att de 

inte fått information om vad som avgjort vilka som fått tjänsterna, vilket bidragit till att de 

skapat sig egna bilder. Berättelserna handlade därmed inte bara om en distributiv orättvisa i 

form av att vissa fått mer i lön utan att kollegorna förstod vad de gjorde för pengarna. De 

handlade även om procedurell orättvisa i form av otydliga kriterier och dolda premisser. Detta 

är i linje med forskning som visar att upplevelser av procedurell orättvisa kan få 

distributionen att verka extra orättvis, men också att uppfattningar om distributiva effekter kan 

påverka hur människor utvärderar procedurerna (Folger, 1987). Ytterligare en aspekt är 

interpersonell orättvisa, som har att göra med kommunikationen människor emellan. Även här 

finns en koppling till åsikten om rättvisa i övrigt. Hur ett beslut förklaras och sättet en individ 
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får veta det på kan påverka individens syn på huruvida proceduren har gått rätt till 

(Greenberg, 2000), vilket kan ha varit en faktor då de lärare som sökt men inte fått tjänsten 

upplevde en brist på återkoppling. 

En känsla av orättvisa uppstår när förväntningar kommit på skam, och känslor av 

distributiv orättvisa har ofta sin grund i organisationens normer (Mitrano, 1997). Vad gäller 

lärare så ersattes det tidigare lönesystemet med lönetrappor av individuella löner så sent som i 

mitten av 1990-talet, och omställningen är fortfarande omstridd (Lärarnas riksförbund, 2012). 

Mot bakgrund av det kan stora löneskillnader tänkas strida mot den tidigare normen i 

organisationen, vilket kan bidra till irritation över förstelärarnas lönelyft. 

Karriärtjänster för lärare var en reform som syftar enligt Skolverket till att ”förbättra 

elevernas måluppfyllelse och att höja läraryrkets status och attraktionskraft” (Skolverket, 

2014, s. 4). Tanken är att förstelärarna ska utveckla undervisningen, exempelvis genom att 

coacha andra lärare, initiera pedagogiska samtal, leda projekt och vara huvudansvariga för ett 

ämne (U2012/4904/S). Avsikten är med andra ord att karriärtjänsterna ska föra med sig 

positiva effekter för såväl lärare som elever på skolan. 

De lärare vi har träffat förmedlade andra berättelser om karriärtjänsterna. De handlar om 

orättvisa tillsättningsprocesser, besvikna lärare, missämja i arbetslag, sjukskrivna lärare, 

omotiverat stora löneskillnader och förstelärare som inte tillför kollegorna något. Frågan som 

måste ställas är om dessa berättelser uppvägs av de positiva effekter reformen förväntades ha. 

Om inte, blir då läraryrket verkligen mer attraktivt, och elevernas måluppfyllelse bättre? 

De lärare som ingår i denna studie anmälde sig som frivilliga, sedan de fått ett mejl med en 

förfrågan om de ville delta. Det finns en påtaglig möjlighet att de som svarat ja är personer 

med starka åsikter i frågan. Andra lärare på skolorna kan ha helt andra historier att berätta, 

inte minst förstelärarna, och de lärare vi intervjuat skulle kanske också ha bidragit med andra 

berättelser om vi träffat dem i ett annat skede. Detsamma gäller rektorn.  

Vidare forskning vad gäller karriärtjänsterna skulle kunna vara av kvantitativ art, för att få 

en mer generell bild av hur reformen tagits emot på skolorna. En enkätundersökning hade inte 

kunnat fånga upp de berättelser vi fått ta del av, men den har fördelen av att bättre kartlägga 

hur utbredda olika åsikter är. Förstelärarreformen kan även undersökas med hjälp av 

longitudinella studier, som exempelvis kan visa om lärares upplevelse av orättvisa förändras 

över tid och finns kvar även när reformen funnits i ett antal år. En annan viktig uppgift är att 

studera vad olika sätt att använda karriärtjänsterna har för effekter, för till skillnad från den 

studerade kommunen finns en rad huvudmän som har tydligt uttalade kriterier för vad 
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förstelärarna ska göra, något som framkommer i en rapport från Skolverket (2015). Huruvida 

karriärtjänsterna verkligen påverkar yrkets status och lockar fler till lärarutbildningen är också 

en fråga av högsta intresse. 
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Muntliga källor  

Intervju med en chef på utbildningsförvaltningen, 2015-04-08. 

Intervju med rektor 2015-04-17. 

Intervju med lärare A 2015-04-20. 

Intervju med lärare B 2015-04-29. 

Intervju med lärare C 2015-04-29. 

Intervju med lärare D 2015-05-08. 

Intervju med lärare E 2015-05-08. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Mejl skickat till grundskollärarna i kommunen, vars namn här är ersatt med A.

Hej!

Vi är två studenter som läser C-kursen i sociologi vid Mittuniversitetet. En av oss går sista 
terminen på personal- och arbetslivsprogrammet och den andra är färdig ämneslärare, och 
när det nu är dags att skriva C-uppsats har vi valt att studera införandet av karriärtjänster för 
lärare.

Med anledning av det vill vi intervjua ett antal lärare i A kommun. I fokus för vår studie står 
lärarnas erfarenheter av hur förstelärarreformen implementerats, vad de har för förväntningar 
och farhågor samt vad reformen hittills inneburit på deras arbetsplats.

De få studier som hittills finns på området utgår ofta från förstelärarnas upplevelser, och för 
att få en annan infallsvinkel vill vi intervjua dem som inte är förstelärare.

Intervjun bör ske någon gång under vecka 17-19 och kommer att ta cirka en timme. Vi räknar 
med att åka ut till respektive arbetsplats, men om någon föredra att träffas på annan plats går 
det givetvis också bra. Intervjun kommer att bandas för att vi korrekt ska kunna återge vad 
som sägs. Alla deltagande lärare och skolor anonymiseras i den färdiga uppsatsen.

Vi hoppas att du vill ställa upp! Svara då på detta mejl, gärna med förslag på tid och plats då 
vi kan träffas!

Om du har frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att höra av dig till oss eller 
vår handledare. Kontaktuppgifterna finns här nedan.

Med vänlig hälsning,

Anette Brännström, tel. 076-791 40 44, anbr9300@student.miun.se
Maja Sundholm Lepistö, tel. 070-299 52 05, insu0801@student.miun.se
….

Vår handledare vid Mittuniversitetet:
Karin Jarnkvist
060-14 88 69
karin.jarnkvist@miun.se 

mailto:karin.jarnkvist@miun.se


Bilaga 2. Samtyckesdokument.

Deltagande i studie om förstelärarreformen 

Jag ger här mitt samtycke till att delta som informant i Anette Brännströms och Inga-Mai 
Sundholm Lepistös studie om hur lärare upplever förstelärarreformen. Jag är införstådd med 
att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst under studiens empiriinsamling kan 
avbryta mitt deltagande genom att kontakta Anette eller Inga-Mai. Empiriinsamlingen vänta 
pågå fram till och med den 10 maj 2015. Om jag väljer att avbryta mitt deltagande under 
denna tid, kommer också det material som jag har bidragit med tas bort som underlag för 
studien. 

_______________________   _____________________________________________ 
Datum      Namn 



Bilaga 3. Intervjuguide.

INTERVJUGUIDE  

BAKGRUNDSFAKTA 
Namn  - Ålder - Titel - Utbildning / bakgrund - Antal år i skolan 

TOLKNING AV REFORMEN 
Vad tänker du om förstelärarreformen? 
Vad hade du för förväntningar / farhågor / förhoppningar? 
Vad är en förstelärare? Kriterier? Vad ska de göra? 
Om du fick bestämma ...? 

TILLSÄTTNINGSPROCESSEN 
Berätta om hur rekryteringarna gått till! 
Information till anställda? 
Hur har tillsättningarna gått till? / Skillnader i de olika omgångarna? 
Hur vet rektor vem som passar för uppdraget? 
Vad avgör vem som får tjänsten? 

REAKTIONER O EFFEKTER I ARBETSLAGET 
Hur har tillsättningarna påverkat arbetsgruppen? 
Relationer? 
Arbetssätt?  
Reaktioner i arbetslaget? (Vilka? Varför?) 
Hur påverkas samarbetet? (Övergående …?) 

EFFEKTER PÅ SIKT 
Vad innebär reformen för kommunens skolor i stort? 
För arbetsgivare / förstelärare / övriga lärare / elever ? 
För läraryrket?  
För svenska skolan i stort? 
Förväntningar / farhågor / 
förhoppningar?

BRA UPPFÖLJNINGS-
FRÅGOR: 

Kan du utveckla det? 
Berättar mer! 
Vad kände du då? 

Tystnad kan oxå funka.


