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Abstract 
To be a first teacher or have a first teacher assignment, what is the difference? This thesis is 

based on data from interviews with Swedish first teachers and principals, and is investigating 

the asymmetric, constantly moving and reforming network of the first teacher reform. 

Connections, transformations and translations are being made, causing the network to reform.  

By using an actor-network theory (ANT) the thesis presents traces of the first teacher reform 

and illuminates different actors and their connection in order to follow the actor, based on 

concepts from Latour and Law. This repertoire has enabled the work with capturing the ongoing 

processes between different actors within the network.   

 

The study concludes that even though teachers would like the assignment to be more ruled and 

regulated, most of them benefit for their own personal development as well as for the pupils 

development. 
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Sammanfattning 

Studien utgår från aktör- nätverksteori (actor-network theory, ANT) och baseras på 

litteraturstudier och intervjuer med rektorer och förstelärare. I studien beskrivs nätverken som 

uppstår runt försteläraruppdraget, vilka krafter som påförs och deras interaktion.  I studien har 

efterfrågats rektorers och förstelärares beskrivning av försteläraruppdraget och hanteringen av 

det som ett led i identifikationen av aktörer som påverkar det komplexa uppdraget. Aktörer är 

mänsklig eller icke-mänsklig, konkret eller abstrakt och påverkas av eller påverkar andra 

aktörer i det nätverk som avses. ”An actor is what is made to act by many others” (Latour, 2005, 

s. 46). Försteläraruppdraget karaktäriseras av ett samspel och interaktion mellan ett flertal 

fysiska, tekniska och sociala aktörer där inga symmetriska relationer råder eftersom en aktörs 

karaktär inte är given på förhand, erhåller den karaktären i det sammanhang den både uppträder 

i och bidrar till att forma eller omforma. Varje aktör blir ett resultat av sina relationer och det 

sammanhang den blir en del av, och något som inte påverkar ett sammanhang för någon annan 

aktör kan inte heller ses som en (Latour, 2005). 

 

Min förhoppning är att denna studie ska bidra till en ökad förståelse för den komplexitet 

försteläraruppdraget innebär för både rektorer, förstelärare, blivande förstelärare och 

lärarkollegor. Det är ett omdiskuterat och mångfacetterat uppdrag som syftar till påverka 

elevers kunskapsinhämtning och förändra lärarprofessionens rykte och förbättra den framtida 

rekryteringen.  

 

Keywords: förstelärare, actor- network theory (ANT), sociomaterialiteter, kvalitativ studie 



 

 

Förord 
To be- or not to be that is the question sade Shakespeare för ett antal hundra år sedan. Nu är det 

nya tider, med nya klokskaper och nya utmaningar. Att vara förstelärare, eller ha ett 

försteläraruppdrag, är det så stor skillnad? Ja jag tycker att jag har ett försteläraruppdrag, och i 

det ett utvecklingsuppdrag snarare än att det är en del av min professionella identitet 

 

Genom denna resa med aktör-nätverksteori som färdmedel och min handledare Niclas Ekberg 

som guide har jag trasslat mig genom ett nätverk av aktörer verksamma runt 

försteläraruppdraget. Det har varit en resa med diverse dikeskörningar, då aktör-nätverksteori 

inneburit för mig ett nytt sätt att arbeta, och där jag är Niclas ett stort tack skyldig. Med tålamod, 

kunskap och pedagogisk skicklighet har han hjälpt mig över mållinjen i något som inte var vad 

det från början verkade. Det har inte bara resulterat i en färdig magisteruppsats, utan också en 

personlig och professionell utveckling som varit mycket karaktärsdanande. Ett varmt tack också 

till de kollegor som visat intresse för detta arbete och bidragit med material som möjliggjort en 

färdig uppsats. 

 

Ett stort tack är också befogat till min älskade familj som stöttat med praktiska göromål och 

accepterat mina många timmars läsande och min oändliga mängd suckar, till mina vänner som 

fortfarande finns kvar trots ett icke-existerande socialt liv och ständigt prat om plugg de senaste 

åren, till mina släktingar i norr, främst Karin och Johnny, som bistått med logi, serverat mat, 

kaffe och trevligt sällskap under mina studier vid LTU. Ett innerligt tack också till Isabella, min 

pluggkompis, för alla givande diskussioner och att du följde med ända in i kaklet! 

 

Tamdiu discendum est, quamdiu vivas! 
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1. Inledning 
Ingenting kommer att vara konstant, utan allt förändras hela tiden (Lenz Taguchi, 2012) och 

det beskriver företeelsen som står i fokus i detta examensarbete i en mening. Vårt samhälle 

präglas av öppenhet och hög förändringstakt med formella organisationer som dominerande 

inslag. Reformer ses oftast som en förutsättning för samhällsförändringar och tar sin 

utgångspunkt i målinriktade val som är riktade mot gradvisa förändringar. Den svenska skolan 

utgör en komplex styrningsmiljö och det är osäkert vilka de organisatoriska konsekvenser är 

som kan ses av den. För att lägga grund för detta påstående syftar denna studie till att påvisa 

hur olika aktörer positionerar sig i olika nätverk. Aktörer, mänskliga eller icke-mänskliga, 

påverkas av, eller påverkar andra aktörer i det nätverk som avses. ”An actor is what is made to 

act by many others” (Latour, 2005, s. 46). De olika aktörerna och dess krafter påverkar 

händelseförlopp och bidrar till nätverkets asymmetrier, och verkligheten är en pågående process 

som vare sig kan önskas bort eller betraktas som statisk eller stabil (Orlikowski & Scott, 2014). 

Det är sällan en reform ger det resultat som var tänkt från början, och det finns inte någon 

entydig bild av hur olika reformer påverkat lärares individuella arbete. ”The new professional 

landscape consists of institutional logics that are always entangled yet simultaneously tightly 

and loosely coupled, a situation enabled by the decentralization- centralization- decentralization 

relationship” (Alvehus & Andersson, 2018, s. 102). Reformer är också både fast, och löst 

sammansatta i ett komplicerat nätverk. 

 

Skolans verksamhet präglas av en snabb förändringstakt. Olika reformer har kantat skolvärlden 

sedan kommunaliseringen i början av 1990- talet. Det finns en upplysningsparagraf i skollagen 

(SFS 2010:800) som beskriver att arbetsgivare bör sträva efter att inrätta karriärtjänster för 

särskilt yrkesskickliga lärare, och hur staten har avsatt ekonomiska medel därtill.  I 

förordningen om statsbidrag (SFS 2013:70) regleras villkoren för att huvudmän ska kunna 

ansöka om statsbidrag för att inrätta lärares karriärtjänster. I den ses de formella krav för lärare 

som måste uppfyllas för att statsbidrag ska kunna erhållas av huvudmännen, vilka i korta drag 

är att läraren ska vara legitimerad, kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med 

undervisning, ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevers studieresultat och visa ett starkt 

intresse för att utveckla undervisning samt bedöms av huvudman kvalificerad för uppgifter 

utöver undervisning, som hör undervisning till (SFS 2013:70).  

Det är huvudmannen som formulerar uppdragens innehåll och längd. En del kommuner har 

förordnanden på begränsad tid (vanligen tre år) och andra har valt att inrätta 

tillsvidareförordnanden.  
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Med anledning av rektors mandat i utformningen av förstelärarnas uppdrag, skiljer sig 

försteläraruppdragen mellan olika skolor. Det styrs av skolans behov och förstelärarnas 

kvalifikationer då försteläraruppdraget är ett utvecklingsuppdrag inom det skolämne 

försteläraren är legitimerad (Skolverket, 2015a). Detta i sin tur är ofta kopplat till 

problemområden som huvudmannen identifierat och avgörs av de behov olika skolor har, samt 

förstelärarens kompetens.  Önskvärda kvalifikationer för att förstelärare ska lyckas med att 

bidra till skolutveckling och öka undervisningens kvalitet återfinns i följande punkter 

(Skolverket, 2015a, s. 4): 

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

 

- Uppdraget bör vara tydligt formulerat i såväl omfattning som innehåll, och 

uppdraget bör tydliggöras för övriga lärare och annan personal på skolan.  

 

- Det bör finnas en balans mellan övergripande och lokala uppdrag samt tid för 

undervisning.  

 

- I de fall förstelärare och lektorer har omfattande uppdrag bör huvudmannen 

överväga att frigöra tid från deras ordinarie tjänst. 

 

Kornhall (2015), som tar fasta på Skolverkets rekommendation om tydlighet, påtalar den starka 

kopplingen mellan tydligheten i uppdraget och resultatet av försteläraruppdraget. För att 

försteläraruppdraget ska leda till tänkt utveckling är det viktigt med tydligt definierade uppdrag 

(Kornhall, 2015). I denna studie analyseras försteläraruppdraget som har uppstått i 

karriärtjänstreformen ur ett sociomateriellt perspektiv. Det innebär att utgångspunkten är att 

handlingar påverkas av det materiella i omgivningen och sker i relation till den. Interaktionen, 

krafterna och dynamiken som verkar i ett komplext system av aktörer där rektorer och 

förstelärare är en del av nätverket kommer att beskrivas. Utifrån sociomateriell teoribildning 

beskrivs aktörer, viktiga för formandet och det ständiga omformandet av försteläraruppdraget.  

 

I min roll som forskare ämnar jag spåra olika aktörers relationer och deras påverkan i detta 

nätverk och undersöka de komplexa och paradoxala orsakssamband som kan förväntas finnas 

runt detta omdiskuterade uppdrag. Detta kommer att göras med hjälp av en kvalitativ metod där 

det empiriska materialet består av intervjuer i kombination med litteraturstudier.  

 

Anledningen till mitt val av ämne kommer ur ett samtal i ett lärarrum en morgon när många 

lärare var sjuka och en uppgiven lärare tyckte att förstelärarna kunde hjälpa till att lösa dagens 

bemanningssituation, vilket resulterade i den något anklagande frågan som det frustrerade 

utfallet utmynnade i, nämligen ”eller vad gör förstelärarna?”.  Det väckte min nyfikenhet för 

vad försteläraruppdraget egentligen är och hur det påverkas. Försteläraren själv är en aktör som 

inte ensam står för resultatet av försteläraruppdraget utan är en del av, och ingår i ett nätverk av 

händelser, förbindelser och reaktioner påverkar det.  Utbildning är komplicerade processer och 

ett mångfacetterat begrepp. Skolan ses som välfärdssamhällets absoluta grund varpå det är av 

yttersta vikt att få en fungerande skola där alla ska med och en expansion av pedagogisk 

forskning behövs. Försteläraruppdraget bör också ses som en av dessa processer och som 
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påverkas av många aktörer och andra processer, för att kunna bidra till att utveckla pedagogik 

och elevers kunskapsutveckling. Genom att följa spåren i försteläraruppdraget, de avtryck 

intervjuade förstelärare och rektorer ger mynnar denna studie ut i berättelser om hur statliga 

försteläraruppdrag kan se ut i fångade lokala bojor, hur friheten bidrar till utveckling och hur 

detta komplexa uppdrag är ett uppdrag för utveckling, under utveckling.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Studien syftar till att bidra med fördjupad kunskap och synliggöra krafter som verkar i de 

nätverk som bidrar till att forma försteläraruppdraget och bidrar till skolutveckling, hur aktörer 

förbinder och utsätts för förbindelser, påverkar och påverkas av varandra och andra i detta 

uppdrag.  Studien kommer att fokusera på aktörers roller samt de krafter, relationer, 

asymmetrier och omvandlingar som uppstår i nätverket. Utifrån studiens syfte är följande 

frågeställningar formulerade 

 

- Vad definierar ett försteläraruppdrag?  

- Hur kan försteläraruppdragets funktion och position i en utbildningsorganisation 

beskrivas?   

- Hur kan försteläraruppdragets utvecklingsvägar förklaras med utgångspunkt i en 

analys av uppdraget som en del av relationella asymmetrier och omvandlingar? 

Studien ämnar visa hur rektorer och förstelärare kan styra, eller styras av och påverka, eller 

påverkas av, förändringsprocesser och olika aktörer i en så stabil och institutionell organisation 

som skolan är, men också hur pågående aktiviteter och beslutsfattande styrs av organisationens 

verklighet baserad på rationella val. Skolan styrs politiskt genom beslut som påverkar 

organisationen och innehållet i den, och har fått förstelärarreformen tilldelad uppifrån att forma 

och genomföra med vaga riktlinjer. Dock kommer i denna studie inte fokuseras på ledarskap 

och makt utan aktörers roller, förbindelser, interaktioner, dynamik och påverkan som uppstår, 

samt bildandet av asymmetrier. Studien är performativ vilket erbjuder ett sätt att förstå hur 

världen konstant ”is being made” (Orlikowski & Scott, 2014 s. 700) och återskapas. Den bygger 

på språkförståelse som ett görande, vilket i sin tur påverkar och ger effekt på exempelvis 

identiteter och materiella förhållanden. Den fokuserar på att uppmärksamma det pågående, det 

dynamiska och de relationella lagar som utgör omvärlden och erbjuder ett sätt att förstå hur 

världen konstant är under förändring, formas och omformas, liksom nätverket runt 

försteläraruppdraget gör. I ordet performativitet ligger fokus ligger på yttrandet och görandet, 

dess kraft och själva handlingen, snarare än den språkliga betydelsen (Orlikowski & Scott, 

2014). Det signalerar att när ord yttras eller produceras i text, påbörjar omformningen av det 

tänkta redan där. Gällande försteläraruppdraget påverkas det av många aktörer och 

materialiteter som ständigt skapar, påverkar och omvandlar det.  

2. Teori 
I detta stycke presenteras för studien centrala begrepp för det teoretiska ramverket så som aktör-

nätverksteori (actor-network theory) som fortsättningsvis kommer benämnas ANT, nätverk och 

aktörer. En teori är för forskaren en hjälp då den erbjuder en analytisk blick och kan belysa nya 

aspekter av ett fenomen (Ahrne & Svensson, 2015). Trovärdigheten i en studie beror på 
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forskarens frågeställning, förkunskaper och studiens teoretiska perspektiv, och det finns inte 

någon teori som lyckas förklara allt men erbjuder vissa perspektiv och framhäver aspekter av 

det som studeras. En teori kan användas på olika sätt men förutsätter att fenomen beskrivs i 

enlighet med teorins egen begreppsapparat. Teorin är viktig för forskaren utifrån att den utgör 

forskningens grund och kuliss och är ramen för hur forskningsresultaten kan tolkas och hur 

sociala företeelser kan förstås (Bryman, 2011). 

 

2.1  ANT 

ANT är egentligen inte en teori, utan ett beskrivande sätt att berätta historier om hur förbindelser 

skapas, relationer sätts ihop, brister, omformas och återuppstår i nya konstellationer, och 

beskriver sociala aktiviteter. Den kan ses som en bra uppsättning av verktyg för att berätta 

historier och påverka dessa relationer, och för att undersöka det strategiska, relationella och 

produktiva i mindre nätverk. ANT börjar i empirin och följer ett nätverks sociala utveckling 

istället för att utgå från teorier som är på förhand definierade (Idevall Hagren, 2018). Relationer 

uppstår också med andra nätverk, vilket bidrar till att det är svårt att avgöra ett nätverks början 

eller slut. Aktörer etableras genom sina förbindelser, relationer och interaktion med andra 

aktörer, vare sig de är av mänsklig art eller i form av materialiteter och de är inte givna på 

förhand utan synliggörs efterhand (Law, 2007). Kraften i relationerna och interaktionen avgör 

styrkan, inte avståndet emellan aktörerna (Law, 2007). Aktörerna blir spårbara i sina relationer 

och sin interaktion med andra och de avtryck som lämnas i dem (Latour, 2005).  En studie i 

enlighet med ANT medför ett förhållningsmässigt åtagande som går ut på att forskaren inte 

förteoretiserar meningarna eller tillskriver dem asymmetriska förhållanden och betydelser 

innan de upptäcks. Istället för att se ANT som ett mikroskop i vilket man undersöker något, bör 

det ses som ett kalejdoskop som visar nya spännande mönster när man vrider på det (Mol, 

2010).  

 

Ett fundament för ANT utgörs av en mängd teoretiska antaganden som etablerats genom en 

tydlig ontologi och epistemologi (Idevall Hagren, 2018). Vissa idétraditioner bär ANT och dess 

teoretiska fundament, och dessa idétraditioner har format de ontologiska och epistemologiska 

antaganden som skapar en ANT-analys. Det är förhållningssättet till teori som utgör kärnan i 

ANTs invändningar mot teori, hellre än själva teoretiska implikationerna. Utan att ge avkall på 

ANTS användbarhet som analytiskt angreppssätt kan det ändå ses som ett teoretiskt ramverk 

(Idevall Hagren, 2018). Det är också en processontologisk ansats, vilket innebär att 

utvecklingen inte kan betraktas som en rak linje med på förhand given utgång utan som en 

process där varje ny aktör knyter nya relationer och därmed förändrar riktningen (Idevall 

Hagren, 2018). När utveckling beskrivs, spåras relationer bakåt och avtäcker processens alla 

steg för att åskådliggöra hur fenomen eller situationer uppkommit (Mol, 1999). Det är ett sätt 

att studera stabila eller givna fenomen som egentligen är resultatet av ett ständigt pågående 

samspel (Idevall Hagren, 2018). 

 

Med hjälp av ANT eftersträvas svar på hur- frågor, snarare än varför som är vanligare inom 

samhällsvetenskaplig forskning.  Law (2007) beskriver teorin som en samling olika semiotiska 

verktyg, känslor och analysmetoder som behandlar allt i den sociala och naturliga världen som 
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en kontinuerligt erhållen effekt av det nät av relationer i vilken de existerar. Det sociala i sin tur 

formas till följd av aktörers, både mänskliga och ickemänskliga, interaktion. Aktörers agerande 

styrs inte av de möjligheter eller begränsningar en sådan klassificering innebär utan snarare av 

deras positioner i nätverket (Latour, 2005).   ANT beskrivs av en del forskare fungera som en 

lins när man studerar ledning i en utbildningsorganisation (Mulcahy & Perillo, 2011). 

Förstelärarna utgör ofta en ledningsfunktion i utbildningsorganisationen, men ingenting har en 

form eller funktion separerad från dess plats i ett nätverk av relationer. När man genomför en 

analys med hjälp av ANT studeras hur aktörerna i nätverket formas som de gör i förbindelse 

och interaktion med varandra (Mulcahy & Perillo, 2011).  

 

2.2  Nätverk 

Definitionen av nätverk är en summa av effekter investerade i en infrastruktur av 

sociomateriella objekt och dessa är nära kopplade till varandra, och tillåter entiteter att cirkulera 

(Latour i Sørensen 2009). De kan ses som mer eller mindre tillfälliga grupper eller samlingar, 

vilka alltid består av få eller många heterogena aktörer. I dessa nätverk uppstår relationer genom 

kopplingar och det är nätverk som skapar eller gör något, som producerar och agerar, aldrig 

ensamma aktörer eller materialiteter. Inte heller kan en enskild aktör sägas vara ett nätverks 

början eller slut, inte heller dess absoluta centrum. Nätverk är aldrig helt stabila eller 

symmetriska eftersom de är inblandade i ständiga transformationer och alla aktörer är viktiga. 

Nätverk dör ut, stabiliseras, destabiliseras och omformas hela tiden. Dock kan nätverk 

stabiliseras genom att det finns genomtänkta, tydliga och resurssatta organisationer för 

försteläraruppdragen (Hultman, 2011). Nätverk(en) i denna studie hanteras som samlingar av 

aktörer som påverkar uppdraget, istället för att hantera dem som statiska och neutrala (Fenwick, 

2010).  

 

I nätverk förbinds aktörer med andra aktörer via medierare (mediators) som också är en aktör, 

vilket i sin tur leder till översättningar (translations). Översättningar när man utgår från ANT är 

processer som skapar och omskapar relationer (Latour, 2005) där översättarna formar och 

omformar det översatta. En idé blir inte automatiskt ett faktum om inte den attraherar och 

upplevs angelägen av de som möter den (Latour, 2005), vilket gör att en idés öde är i 

översättarnas händer liksom den mening som tillskrivs den. Dessa översättningar innebär 

rörelse och transformation, och när något översätts, händer något med rörelsen, riktningen, 

kraften. Den övertas och resitueras.  En översättning finns alltid med som resultatet av 

medierare mellan aktörer och innebär förändring eller förskjutning av förslaget eller det som 

artikuleras. Exempel kan vara en idé som översätts till text, ting eller handling men tinget, 

handlingen eller texten kan också bli till en idé. Översättningar kan ske av många aktörer 

samtidigt i ett nätverk och kompromisser, omvandlingar och svek (betrayals) sker ständigt 

emellan ett nätverks olika aktörer. Nätverk kan aldrig ses vara helt stabila eftersom de är 

inbegripna i ständiga transformationer och hastigheten de rör sig i är aldrig densamma (Åsberg, 

2012).   
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Medierare och översättningar påverkar och kommunicerar med varandra och andra inom 

nätverket. I nätverk kan flöden ses där medierare skapar förändring hos aktörerna och varje 

översättning innebär en slags korruption eller ett svek mot tidigare aktörs artikulation (Hultman, 

2011). De kan vara så allvarliga att samarbeten faller sönder och måste omskapas, vilket därmed 

innebär omformande av nätverkens asymmetrier. Det är omöjligt att kopplingar (connections) 

och översättningar görs i nätverk utan att förändring(ar) sker eller uppstår. Förbindelse och 

interaktion används för att synliggöra händelser och vad som uppstår mellan olika aktörer, både 

mänskliga och ickemänskliga. Ett interaktivt perspektiv behandlar inte enbart sociala relationer 

mellan aktörer utan fokuserar också på mänskliga aktörers samspel med materialiteter.  En 

agens uppstår i interaktionen med olika materialiteter, vilka därmed betraktas som icke-

mänskliga aktörer. Nätverk är inte av solid karaktär då dess delar, aktörer, ständigt befinner sig 

i rörelse, påverkade av sina nätverk och dess aktörer i sin tur. Därför är det, som tidigare nämnts, 

svårt att avgöra när, var och hur ett nätverk startar och slutar då det ständigt omformas och 

påverkas av olika påskjutande eller bromsande aktörer.  

 

2.3  Aktörer 

Aktörer är aldrig solida objekt som kan separeras från sina kontexter utan får sin betydelse som 

en del i nätverket. Inte heller kan en enskild aktör sägas vara ett nätverks början eller slut, inte 

heller dess absoluta centrum (Hultman, 2011). Nätverk är aldrig helt stabila eftersom de är 

inblandade i ständiga transformationer och alla aktörer är viktiga för dess överlevnad. “Actors 

should be seen as parts of a chain in which each and every one significantly contributes to the 

existence and preservation of the network at hand (Latour, 1998, 2005)”. Dock kan nätverk 

stabiliseras genom att det finns genomtänkta, tydliga och resurssatta organisationer för 

försteläraruppdragen.  

 

Med hjälp av ett sociomateriellt perspektiv ses även ting, material och miljö som aktörer och 

delaktiga i att skapa och omskapa världen, till skillnad från ett sociokulturellt perspektiv där det 

centrala är mellanmänskliga relationer (Lenz Taguchi, 2012). ANT såsom sociomateriellt 

teoretiskt perspektiv belyser relationer och interaktioner inte bara mellan människor utan också 

med material och miljö. Allt som finns i en omgivning blir med andra ord medskapare av den, 

och påverkas av den. I förbindelserna och interaktionen mellan olika aktörer uppstår en agens, 

de möts, kopplas samman, skjuter eller skjuts bort andra aktörer vilket påverkar omgivningen, 

som i detta arbete kommer hänvisas till som nätverk. Agensen finns inte hos enskilda aktörer 

utan den uppstår i interaktionen mellan dem, och samtidigt som världen påverkar och skapar 

oss, skapar och påverkar vi den (Lenz Taguchi, 2012). Alla aktörer är performativa agenter i 

det nätverk de ingår i, som i detta fall är försteläraruppdraget. Aktörerna är en del av nätverket 

som är i ständig förändring, påverkat av dess olika aktörer och relationer som i sin tur är del av 

andra nätverk och påverkans faktorer varpå allt kan ses som sammanflätade relationer i ständig 

förändring.  

 

Med ett sociomateriellt perspektiv, ses inte en försteläraruppdraget som linjärt och 

förutbestämt, utan det går i olika riktningar och breder ut sig i ett nätverk. Det är omöjligt att 

på förhand förutse hur försteläraruppdraget kommer att formas, det beror på vilken aktörs 
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berättelse vi väljer att följa. Fokus bör ligga på att skapa förståelse för de performativa aktörerna 

och deras förbindelser för att få förståelse för effekterna av dem, det vill säga skapa förståelse 

för försteläraruppdraget och vad som påverkar och skapar det. “We are never simultaneously 

but always sequentially fabricators and fabricated, and we shift roles at specific deadlines that 

are themselves scripted.” (Latour, 2011, s. 7). Försteläraruppdraget är ett uppdrag som skapats 

men också skapar förstelärare. ”To be able to account for the often unexpected and odd 

trajectories of the network, it is important to tune into what the actors believe to be at stake and 

worth aiming at, that is, their interests, energetics and desires” (Latour, 2013).   Att arbeta med 

ANT och utröna det sociala är en komplex uppgift som innebär att sikta in sig på aktörernas 

intressen, energier och önskningar för att se hur förbindelser, omvandlingar med mera sker i 

nätverket genom olika medierare. 

3. Bakgrund 
I detta stycke kommer att behandlas det som ligger till bakgrund för intresset och valet av studie.  

Här presenteras en del av aktörerna i nätverket runt försteläraruppdraget som exempelvis 

reformen, uppdraget, rektors roll, ambivalensen i uppdraget, jämförelser med andra länder och 

framgångsfaktorer för förstelärares uppdrag.  Slutligen avslutas stycket med framgångsfaktorer. 

 

3.1 Karriärtjänstreformen  

Svensk skola har genomgått många reformer sedan början av 1990-talet, något som inneburit 

många förändringar av läraryrket likväl som själva skolsystemet. Arbetet som sker i själva 

klassrummet är relativt oförändrat trots genomförda reformer (Alvehus & Andersson, 2018), 

trots att skolan sedan 1990-talet decentraliserats, fria skolval införts, friskolor startats, 

lärarutbildningar förändrats, mer kontroll och nationella prov införts samt karriärtjänstreform 

introducerats.  Läraryrkets status har försämrats och svensk skola står inför den största 

lärarbristen någonsin enligt de svenska lärarfacken, varpå förstelärarreformen ses som ett 

viktigt bidrag till att förändra denna bild. I PISA-undersökningarna, de internationella 

mätningar som görs för att mäta kunskaper och förmågor hos 15-åringar, har Sverige presterat 

lågt under en lång tid. Undersökningarna mäter förmågor att sätta kunskaper i ett sammanhang, 

förstå processer, tolka information och lösa problem, förstå, använda och reflektera över texter 

för att bland annat kunna delta i samhället och utveckla sin egen kunskap, formulera, använda 

och tolka matematik i olika sammanhang. De visar också elevers kunskaper om 

naturvetenskapens begrepp och förmåga att tillämpa ett naturvetenskapligt förhållningssätt och 

engagemang och motivation att lära sig de olika ämnena (Skolverket, 2019). Inte bara elever 

mäts i PISA-undersökningarna, utan de mäter också rektorers uppfattning om hur 

undervisningen organiseras, lärandemiljöer, lärarnas kompetens och engagemang samt 

elevernas inställning och beteende, nationella skillnader och likheter i utbildningssystem och 

styrdokument och utbildningssystemets förmåga att ge elever en likvärdig utbildning. 

Karriärtjänstreformen och därmed införandet av förstelärartjänster är ett led i det aktiva arbetet 

mot ökad måluppfyllning. Karriärtjänstreformen kallas den reform som lett till inrättandet av 

lektorstjänster och förstelärartjänster. I denna studie behandlas förstelärardelen av 

karriärtjänsterna, förstelärarreformen. Förstelärarreformen är en reform som lämnar stort 

tolknings- och skapandeutrymme för inblandade i form av aktörer (actors) och medierare 
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(mediators), men också för omgivningen. Det är en motsägelsefull reform då den innebär 

lönemässiga fördelar, personlig ökad status och utvecklingsmöjligheter i en tid då lärarfacken 

och professionaliseringen strävar efter bättre villkor för hela lärarkåren (Hjalmarsson & Löfdahl 

Hultman, 2016). Syftet med reformen är att styrka professionen, behålla lärare i yrket och locka 

fler till det, i form av studenter men också locka tillbaka legitimerade lärare som valt andra 

yrkesvägar (Hjalmarsson & Löfdahl Hultman, 2016). En reform som involverar stora summor 

pengar i form av statliga bidrag, som karriärtjänstreformen, innebär också stora förväntningar 

på resultat, i detta fall på elevers kunskapsresultat. Dessutom finns höga förväntningar på att de 

lärare som genom denna position ska bidra till sin egen utveckling, men också till yrkets status.  

Reformer innebär medvetna förändringar av en organisation, dess struktur och arbetssätt som 

tillsammans syftar till att förbättra dess dynamik, beteende och resultat. Ett reformarbete 

uttrycker speciella perspektiv i en organisations förändringsprocesser men visar också på 

ledarskapsperspektiv, makt och funktioner (Brunsson & Olsen, 1990). I juli 2013 infördes 

karriärtjänstreformen och består av lektorstjänster och förstelärartjänster. Skolors huvudmän 

skulle kunna söka statsbidrag för att inrätta karriärtjänster varav förstelärartjänster är den del 

som avhandlas i denna studie. Skolverkets kostnad för karriärtjänsterna uppgick under 2017 till 

1,2 miljarder (Skolverket, 2018), och pengarna är öronmärkta till karriärtjänstlärarnas 

lönehöjningar. De senaste åren har antalet förstelärare legat på cirka 15 000 och varit väl 

representerade i landets olika delar. Tre av fyra är kvinnor om man ser till hela antalet 

förstelärare, och andelen kvinnor är högre inom grundskolan, drygt 80 % (Skolverket, 2018). 

Skolverket ger en bild av att skolorna har hittat en arbetsgång med förstelärarna och Skolverket 

följer upp arbetet med karriärtjänster halvårsvis och noterar att andelen tillsvidareanställda 

förstelärare stadigt ökat. Reformen innebar att till 2017 skulle cirka 17 000 lärare finnas med 

ett förstelärarförordnande, en ny position som innebär en formellt högre befattning. Staten går 

in och betalar månatligen 5000 kronor extra per förstelärare och 10 000 kronor per lektor. 

Eftersom det är en reform som satsas mycket pengar på från statligt håll, finns höga 

förväntningar på reformen och de lärare som genom sin position ska bidra till sin egen 

utveckling, öka yrkets status samt bidra till elevernas förbättrade resultat (Statskontoret, 2017). 

Exempel på uppdrag för en förstelärare är att ansvara för nyanställda kollegor, ta emot 

lärarstudenter, coacha kollegor, initiera och leda projekt som ska förbättra undervisningen, 

ansvara för kollegiala lärandet på skolan eller driva andra projekt. Vanligt förekommande är att 

försteläraren bli rektors högra hans och en naturlig del i exempelvis utvecklingsgrupper, något 

som bidragit till skolornas förändrade ledningsorganisationer (Hjalmarsson & Löfdahl 

Hultman, 2016).  

 

3.2 Rektors roll 

I ett bedömnings-PM från Skolinspektionen (2014) beskrivs hur rektorsprogrammet inte är en 

utbildning som ger en pedagogisk behörighet, utan är en obligatorisk befattningsutbildning. Det 

finns ett krav på pedagogisk insikt genom erfarenhet och utbildning, något som är ett formellt 

krav och därmed ska uppfyllts när anställningen gjordes. Rektors roll är viktig som chef, likväl 

som pedagogisk ledare och som ledare för skolutveckling. Rektor är också ytterst ansvarig för 

hela skolverksamheten enligt skollagen (SFS 2010:800, 2010). Engagemanget i verksamheten 

och uppföljningen av skolans resultat ses ha betydelse för lärarnas utförande av sina uppgifter, 
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och ett pedagogiskt ledarskap innebär att rektor genom sitt inflytande ska bidra till att utveckla 

undervisningen och skapa förutsättningar för elevers lärande och lärares undervisning. Det bör 

också bygga på en respekt för lärarnas kompetens, framför allt den didaktiska.  En rektor 

behöver med andra ord ha ledarskapskompetens, kompentens i frågor som gäller undervisning, 

lärande och kunskapsutveckling. Rektors uppdrag innefattar rollen som pedagogisk ledare och 

chef för lärare, såväl som övrig skolpersonal samt ansvarar för att verksamheten inriktas mot 

de nationella målen och skolans resultat (SFS 2010:800, avsnitt 2.8, 2010). För att bli rektor 

krävs från och med 15 mars 2010 att rektorsutbildningen ska påbörjas snarast efter tillträdet och 

vara avslutad inom fyra år efter att tjänsten har tillträtts, och de blivande rektorerna förväntas 

avsätta 20 % av sin arbetstid till studierna. Vanligtvis genomförs studierna i form av 

deltidsstudier. I skollagens andra kapitel, 11 §, återfinns behörighetskraven på en rektor, 

nämligen att ”Som rektor eller förskolechef får bara den anställas som genom utbildning och 

erfarenhet har pedagogisk insikt” (SFS 2010:800). 

 

3.3 Försteläraruppdragen  

Enligt Skolverket (2014b) bygger förstelärarreformen på att de lärare som har ett sådant 

uppdrag ska ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat samt ha ett starkt 

intresse att utveckla undervisningen, och i lärares uppdrag ligger att elever ska nå så långt som 

möjligt i sin kunskapsutveckling. De flesta har förstelärarna hade initialt tidsbegränsade 

förordnanden med anledning av osäkerhet i statsbidragets längd och varande, eller icke-varande 

(Skolverket, 2014a). Antalet tillsvidareanställda förstelärare har ökat från 5 500 våren 2016 till 

8 300 hösten och är ett tecken på att förstelärarreformen blivit alltmer etablerad i skolorna 

(Skolverket, 2018). Försteläraruppdragen är ofta ämnesanknutna och innehåller 

utvecklingsuppdrag som skolor identifierat behov av sammankopplas med förstelärarnas 

kompetenser. Därefter är rektorerna ansvariga för att uppdragen utformas och genomförs. 

Förstelärarna har inte en över- eller underordnad position i förhållande till sina kollegor, men i 

en formell mening har de en överordnad position i och med sitt förordnande (Hjalmarsson & 

Löfdahl Hultman, 2016). De har tilldelats en legalitet i och med sitt uppdrag, men det innebär 

inte legitimitet. Otydliga förväntningar från huvudmän och rektorer medför osäkerhet i 

uppdraget, vilket också kollegornas förväntningar gör. Rektorerna har med andra ord en viktig 

uppgift i att skapa tydlighet i uppdragen och implementera dem för att skapa skolutveckling. 

Att de flesta försteläraruppdragen är tidsbegränsade innebär svårigheter i att både göra 

individuell karriär och bidra till skolutveckling. Försteläraruppdraget ses som en hybridposition 

(Hjalmarsson & Löfdahl Hultman, 2016) och är ett komplext uppdrag där försteläraren 

bibehåller sin tjänst och hanterar samma uppgifter som sina kollegor samtidigt som de särskiljer 

sig då de är formellt utsedda till ett uppdrag där de bedöms vara särskilt skickliga lärare.  

 

3.4 Hierarkier, ojämlikhetssträvanden och incitament  

Införandet av förstelärarreformen utmanar den svenska skolans kultur som varit byggd på 

jämlika roller förutom arbetslagsledare, utvecklingsledare, studierektor eller rektor som haft en 

något högre position i den annars tämligen platta hierarkin. Förstelärarreformen ger lärare 

möjlighet att nå en ny position som innebär en formellt högre befattning och är därmed en väg 

som innefattar nya, likväl som alternativa karriärvägar för lärare. Den ger de lärare som vill 
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utveckla sig chansen att göra det utan att för den skull lämna klassrummet och undervisningen. 

Lärares enda karriärväg har tidigare varit att bli rektor, eller om man ser karriärbyte i att byta 

ämne eller stadie. Läraren är en stark bidragande faktor i elevers lärande (Hattie, 2014), varpå 

det är viktigt att behålla de dokumenterat duktiga lärarna i undervisning, men också ta del av 

deras framgångsfaktorer. När Riksdagens utbildningsutskott presenterade sitt betänkande 

gällande karriärtjänster 2012 var syftet att höja läraryrkets status, premiera yrkesskickliga lärare 

och öka attraktiviteten i läraryrket. Skolverket betalar årligen ut miljarder i bidrag till inrättandet 

av karriärtjänster och dessa bidrag går till att höja lönerna för de som erhållit karriärtjänster 

(Skolverket, 2018). 2017 betalades ca 1.2 miljarder ut till de nästan 15 400 förstelärare som 

återfinns väl representerade i landets olika delar (Skolverket, 2018).  

 

En ytterligare bidragande faktor till ambivalensen i uppdraget är osäkerheten om vad som 

händer med försteläraren när det tidsbegränsade uppdraget tar slut, men nu tycks trenden ha 

ändrats då enligt Skolverkets halvårsvisa uppföljningar gällande skolornas arbete med 

karriärtjänster och i dessa kan konstateras att antalet förstelärare med tillsvidareanställning 

stadigt ökar (Skolverket, 2018). Det är orimligt att tänka sig att en förstelärare slutar att vara 

särskilt skicklig efter tre år när den återgår till sitt ordinarie uppdrag om inte förordnandet 

förlängs eller kan sökas om på nytt, samtidigt som incitamentet i form av 5000 kronor och 

eventuell tid för att driva skolutveckling tas bort. En enskild lärare får bättre lön och ökad status 

i och med ett försteläraruppdrag, men utvecklingsmöjligheter för skolan som organisation eller 

lärarkollektivet saknas. Sveriges kommuner och landsting (SKL) var positiva till förslaget när 

det presenterades och såg det som en skolutvecklingsreform, det vill säga något som ska 

utvecklas i och med tillsättandet av förstelärare (Hjalmarsson & Löfdahl Hultman, 2016).  

Rektorer har till uppgift att identifiera skolans behov av utvecklingsområden och ansvara för 

rekrytering och tillsättande av tjänsten som ett led i att förbättra skolutvecklingen. Det kan från 

politiskt håll tolkas som ett belöningssystem för redan utfört arbete eftersom läraren ska kunna 

uppvisa dokumenterad yrkesskicklighet. Detta skapar en ambivalens, då Skolverket och SKL 

syftar till att rekryteringen är för uppdrag som skall utföras, inter premieras för redan utfört 

arbete. Denna ambivalens i försteläraruppdraget uppstod redan innan uppdraget 

implementerats, något som fick till följd att diskussioner fördes på skolorna om hur 

tillsättningen och rekryteringen skulle gå till, men också undran över vad uppdraget skulle 

innebära. Tydligt var, att det skulle generera 5000 kronor per månad och att rektorer skulle ha 

stort inflytande i tillsättandet av uppdragen. Ytterligare faktorer som visar på ambivalens i 

uppdraget är att läraryrket ska göras mer autonomt, men i förstelärarreformen ingår ett 

kontrollsystem eftersom det finns en redovisningsskyldighet mot staten genom statsbidraget 

och mot den huvudman/ rektor som tillsatt försteläraren (Bergh & Englund, 2016). Syftet med 

karriärlärarreformen har också varit att genom statsbidraget och löneökningen om 5000 kronor 

stimulera en lönespridning där yrkesskickliga lärare premieras (Bergh & Englund, 2016), 

Dessutom ska förstelärarreformen bidra till elevers ökade kunskapsinhämtning, men det 

förväntas ske i samband med detta då lärares kompetens och potential kommer tillvaratas bättre, 

och uppmuntras. Det finns dock inget villkor i statsbidraget för förstelärarreformen om 

resultatförbättring men underförstått finns förväntningar om att den ska användas för att bland 

annat stärka skolor med svaga resultat.  
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3.5 Motstånd och motsägelser 

Ironi och motstånd hos förstelärarnas kollegor används ofta för att hantera dessa positioner i 

form av ironiska kommentarer och gliringar (Hjalmarsson & Löfdahl Hultman, 2016). I ordet 

position ligger betydelsen av den formella befattningen som kommer med förordnandet och i 

själva positionsbegreppet menas den symboliska plats som förstelärarna sätts i, men också 

försätter sig själva i då de interagerar med andra i sin yrkesvardags praktik. I 

försteläraruppdraget finns en legalitet men eftersom det är ett uppdrag som innehas utifrån 

specifika kriterier, ger det inte per automatik legitimitet. Ett bekymmer med 

försteläraruppdragen är att de har drag av osäkerhet, otydliga förväntningar och saknar 

långsiktighet då de flesta kommuner väljer att ha tidsbegränsade förordnanden. Som förstelärare 

ställs en lärare inför förväntningar att prestera mer, men ingen kan riktigt definiera vad ”mer” 

består av. De får också klä skott för kritik från kollegor som egentligen riktas mot reformen i 

sig, snarare än mot dem som enskilda (förste)lärare. De befinner sig också i en tillfällig 

statusförskjutning uppåt i arbetsgruppens hierarki i vilken de tidigare befunnit sig i 

positionslikhet (Hjalmarsson & Löfdahl Hultman, 2016). Dessa nämnda faktorer kan bidra till 

en ökad förståelse i komplexiteten i försteläraruppdraget som förväntas fylla många luckor fast 

det rent av kanske skulle behövas fler reformer till det. Förstelärartjänsterna är ett bidrag till att 

erkänna lärares skicklighet inom sin profession och ett led i att öka det kollegiala lärandet. Detta 

skapar spänningsförhållanden eller ambivalens i förstelärarreformen; å ena sidan finns det en 

spänning mellan lärare och de speciellt utvalda lärarna och å andra sidan finns spänningar 

mellan den kollektiva gruppen av autonoma lärare och det nationella kontrollsystem som 

uppstår i och med försteläraruppdraget. Försteläraruppdraget stammar ur en historisk kamp som 

drivits fram av lärarfacken i en önskan om att höja läraryrkets status och reformen är en politisk 

vision där läraryrket ses ur effektivitetstermer och ett led i ökad måluppfyllelse (Bergh & 

Englund, 2016). Dock känns en differentiering av där lärare själva ser sig tillhöra ett A- eller 

B-lag med olika lönevillkor, vilket bidrar till ytterligare spänningar.  

 

3.6 Aktör-nätverk 

När ANT används, studeras hur fenomen och handlingar uppstår. Sociomateriella perspektiv 

undersöker hela nätverk och fokuserar inte på enskilda, mänskliga-eller icke-mänskliga 

handlingar eller aktörer utan på att spåra dem, deras förbindelser och de aktiviteter som 

produceras, förstärks eller omvandlas i nätverket. De spårar hur aktörer framträder och 

interagerar och går samman. “That is, they all trace interactions among non-human as well as 

human parts of the system, emphasising both the heterogenity of system elements and the need 

to focus on relations, not separate things or separate individuals” (Fenwick, Nerland & Jensen, 

2012, s. 6). Aktörer ses i sin roll inte som separata aktörer utan hur de i nätverk påverkar och 

påverkas av andra aktörer och tillsammans formar försteläraruppdraget. En förstelärare kan med 

andra ord inte enbart betraktas som en förstelärarare utan måste ses hur förstelärarrollen byggs 

upp i ett nätverk av aktörer som exempelvis rektor, kollegor, föräldragrupper, politiker, 

nationella styrdokument, lokala incitament och nya forskningsrön. Med ANT som lins kan 

också nya perspektiv på försteläraruppdraget upptäckas eftersom det inte angriper det studerade 

ovanifrån och beskriver effekterna av uppdraget snarare än att förklara orsakerna (Latour, 

2009). 



 

12 
 

 

Inget aktör-nätverk kan betraktas som en stabil entitet utan är ett temporalt flöde av mer eller 

mindre jämbördiga relationer och utbyten som gör att försteläraruppdraget rör sig och 

transformeras i olika riktningar. Aktörer är som tidigare nämnts både mänskliga och icke-

mänskliga entiteter som antar olika roller i ett nätverk beroende på sina förbindelser med 

varandra. De är också medierare av de omvandlingar som sker i nätverket och bidrar till att 

transportera överföringar från en punkt till en annan genom sina rörelser (Latour, 2005). Några 

aktörer som har identifierats som medierare är exempelvis materialiteter som förutsättningar 

som omger uppdraget i form av bland annat tid, anställningsvillkor, teknik och nätverk. Flera 

andra aktörer behandlas flyktigt men har inte fått egna rubriker i detta arbete. Det är exempelvis 

utvecklingsstrateger, styrdokument (eller avsaknaden av dem), pengar, intressegrupper, 

specifika aktivitetsnätverk, kollegor, uppdragsbeskrivning, forskare, arbetstid och andra villkor 

för uppdraget som exempelvis kravet på semestertjänst, Riksdagens utbildningsutskott, SKL, 

förstelärare själv med flera.  

 

Ett aktör-nätverk har etablerats när en uppsättning aktörer antagit bestämda roller, och 

uppträder på ett enhetligt sätt i relationerna till varandra. Det kan innebära saker som ett företags 

framtagande av nya policydokument, eller ett lands järnvägssystem. I detta fall innebär det 

implementerandet och utvecklingen av försteläraruppdraget. Aktör-nätverket reproduceras så 

länge som dessa aktörer uppför sina roller och iscensätter de etablerade relationerna de har till 

varandra (Law & Singleton, 2013). För att ett nätverk ska kunna upprätthållas och utvecklas är 

det beroende av handlingar. ANT-litteraturen talar ibland om nätverk som ett verb vilket gör 

det till något performativt, att bli en process och ett organiserande (Mol, 2010). Alla aktörer, 

inklusive min roll som forskare, bidrar till de asymmetrier som omger försteläraruppdraget 

beskrivet i denna studie. 

4. Tidigare forskning 
I detta kapitel delges tidigare forskning som gjorts inom området runt karriärtjänstreformen och 

dess konsekvenser. Utifrån studiens syfte att identifiera aktörer och deras relationer som 

påverkar försteläraruppdraget, faller valet på att fokusera på forskning kring själva uppdraget, 

ANT och till viss del organisationsteori.  

 

Att välja forskningsområde utifrån att det finns lite existerande forskning på området bör inte 

vara ett kriterium vid val av forskningsområde (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2015) utan kan 

vara en indikator på att det inte är ett område värt att lägga resurser på. Inom det område som 

innefattar försteläraruppdraget, finns en begränsad mängd forskning då den sjösattes 1 juli 

2013. Den mesta forskningen handlar om förstelärares upplevelser, emedan i denna studie 

fokuseras på de aktörer, materialiteter och nätverk som omger försteläraruppdraget.  

 

Hinder och möjligheter under förstelärares första år har identifierats i intervjuer med 

förstelärare under 2014, tillsammans med insamlad enkätdata från förstelärare som haft 

uppdraget i minst sex månader (Hjalmarsson & Löfdahl Hultman, 2016). 2015 gjordes en ny 

enkätundersökning där konklusionen var att en förstelärare har en överordnad position sina 

kollegor i formell mening men inte ur ett kollegialt perspektiv. Detta med anledning av att de 
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har getts ett mandat med legalitet i försteläraruppdragets villkor, men utan legitimitet. Vidare 

beskrivs hur förstelärarna fått ett uppdrag utan tydliga förväntningar från varken huvudman, 

rektor eller kollegor och trycker på rektors betydande roll för uppdraget. Avsaknaden av tydliga 

förväntningar medför en osäkerhet i relationerna mellan lärare och förstelärare då förstelärarna 

har att förhålla sig till sin förhöjda position samtidigt som det finns förväntningar på att leverera 

utveckling från kollegor likväl som skolledare. I och med att de flesta försteläraruppdragen är 

tidsbegränsade ses svårigheter i att både göra individuell karriär och bidra till skolutveckling. 

Försteläraruppdraget har förändrats från att de tidiga förstelärarna kände stolthet i sitt uppdrag 

och hade en tydlig vision av hur de ville implementera det till att det för många innebär gliringar 

och ironiska kommentarer. Uppdraget innebar i början av införandet ofta positiv feedback från 

kollegor, präglade av nyfikenhet och öppenhet. Dessa reaktioner har övergått till att präglas av 

skepticism och kritik, i form av kommentarer och gliringar. I studien framkommer att 

förstelärarna upplever att de måste försvara sig mot kollegor, som i sin tur befinner sig i en 

underordnad position och har ett behov av att skapa distans till den kollega som fick det uppdrag 

som de själva eventuellt hade sökt men inte fick.  En del förstelärare beskriver hur de hade 

önskat tydligare uppdrag från rektor för att skapa legitimitet runt det bland kollegorna. Ett 

tydligt budskap i studien är att om stöd från rektor och ett tydligt definierat uppdrag saknas, 

försvåras förstelärarnas möjligheter att fullgöra uppgifter som bidrar till uppdragets syfte. 

Förstelärarna vittnar om hur de mötts av skepsis av kollegor tills de hade visat sig värdiga 

uppdraget på exempelvis studiedagar eller i form av andra insatser. Ironi är ett sätt att distansera 

sig och hantera komplexiteten i sin egen underordning, det vill säga inte vara tillräckligt skicklig 

själv enligt ansökningsförfarandet till försteläraruppdraget, samtidigt som man ska behålla 

självkänslan och integriteten intakt (Hjalmarsson & Löfdahl Hultman, 2016).  

I en färskare studie där implementeringen av förstelärartjänster på ett högstadium har 

undersökts, konstateras att reformen är en förändrad ideologi som är tätt förbunden och 

sammankopplad med skolans kultur och sociala struktur. Studien syftar till att synliggöra 

mikropolitiska dimensioner, det vill säga hur reformen påverkar och blir meningsfull för de 

som påverkas av den, snarare än att undersöka förstelärarreformen i sig. Ett intresse fanns i att 

utforska vad som händer i verkligheten när en politisk reform omsätts till praktik. Reformen 

kan knytas till den nyliberala förändringen svensk skola genomgått det senaste årtiondet menar 

de och fastslår att utbildningsförändringar aldrig är neutrala och konstaterar att reformen har 

väckt olika känslor i lärarleden; ilska, kritik, oro är några, och att den har tvingat lärare att 

hantera dessa känslor. Om inte en reform får medhåll hos dem som påverkas av den, tar de inte 

heller till sig reformen utan avvisar den (Erlandsson & Karlsson, 2018, med hänvisning till 

Schmidt & Datnow, 2005). Studien hanterar upplevelsen om att makten och inflytandet inom 

skolan har förändrats samt de hierarkier som uppstått. Vidare konstateras också att skolkulturen 

förändrades från att tidigare ha haft rektor, biträdande rektor och arbetslagsledare, och nu intar 

arbetslagen en annan plats. Arbetslagsledare var en i kollegiet men fungerade som 

samarbetspartner med skolledningen och framförde kollegiets åsikter och synpunkter, vilket 

innebar att en påverkansfaktor fanns. I och med karriärtjänstreformen tog förstelärare över delar 

av det här ansvaret men går mer i rektors ledband då rektorer ger dem uppdrag. Förstelärares 

olika upplevelser av sina uppdrag beskrivs, liksom kollegors bemötande, och 

förstelärarreformen vid en trojansk häst. Den beskrivs som ett sätt att implementera en ny 
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byråkrati in i de pedagogiska delarna av skolan och en politiskt styrd neoliberalism genom 

skolans kultur via skolledningen. Fria skolval och möjligheterna till att starta friskolor är 

marknadsfaktorer som blir allt starkare under denna tidsperiod, och förstelärarreformen bör inte 

alltid ses som något negativt eftersom reformer sällan har enbart den effekt som är tänkt från 

början. I studien konstateras att det är för tidigt att dra några definitiva slutsatser om reformens 

effekter. Avslutningsvis konstateras att svenska elevers nedgång i den internationella 

mätningen av elevers kunskaper, PISA, sammanfaller med den nyliberalistiska influensen och 

marknadiseringen av skolsystemet, även om PISA-resultaten inte mäter de kunskaper som är 

viktigast för ungdomar att ha för att kunna skapa sig ett meningsfullt liv (Erlandson & Karlsson, 

2018). 

I ytterligare en studie inför detta arbete, förs en nyanserad diskussion av frågor som rör 

förutsättningarna för lärares yrkesutövning och att förstelärarreformen har stärkt lärares 

autonomi- framför allt på ett organisatoriskt plan. Vardagslivet, det vill säga arbetet i 

klassrummen har dock inte påverkats i någon större grad enligt denna studie, och den 

konstaterar att reformen har bidragit till en viss splittring i lärarkåren, samtidigt som 

professionen har stärkts i sin position i skolorganisationen. Nya, professionella landskap inom 

välfärdsyrken som skola och omsorg har förändrats och påverkats av faktorer utanför själva 

professionen enligt studien, och synen på förhållandena mellan centralisering och 

decentralisering såväl som hur makten inom och mellan professioner och ledande roller har 

förändrats, vilket innebär att de måste ses på från andra vinklar (Alvehus & Andersson, 2018). 

Den tidigare forskning som behandlats, avslutas med en studie om förstelärarreformen 

implementering, och dess påverkan på lärarens professionella roll, och resonerar likt ovan 

nämnda studie om lärarprofessionen. Ansökningar som refuserades i första 

ansökningsomgången har studerats och jämförts med deras andra ansökan. Studien belyser 

språkets betydelse i hur lärarna formulerat sig för att få ett försteläraruppdrag och beskriver hur 

den svenska skolans struktur och förutsättningar förändrats och hamnat i en ny politisk dager. 

En ny typ av pedagogiskt ledarskap har uppstått som utmanar de kollegiala strukturer som 

funnits och trycker på samarbete och kollegialt lärande, och de nya krav som ställs på lärare 

kräver i sin tur nya perspektiv. De ansökningar som ledde till erbjudande om förstelärartjänster, 

innehöll ett språk med formuleringar liknande de som återfinns i skolans styrdokument. I 

studien konstateras att det finns en risk att kritiska utvärderingar minskar. I de tidiga 

ansökningarna visste inte de som ansökte riktigt vad som förväntades av dem, något som kunde 

avläsas i formuleringar och fraser. Inför den andra ansökningsomgången hade språket 

förändrats till att bli mer nära de kriterier som fanns för uppdraget. De visade också att de som 

hade blivit avvisade i första omgången hade blivit mer medvetna om sina läraruppdrag, men 

också i hur de formulerade sig i den andra ansökningen. Funderingen väcks huruvida man får 

en förstelärartjänst på grund av sina meriter, eller sin språkliga förmåga att skriva en bra 

ansökan. Studiens resultat visar att språket var mycket viktigt för att få ett försteläraruppdrag. 

Ord som livslångt lärande och elevinflytande var bra då det är ord som är vanligt förekommande 

i styrdokumenten. (Bergh, Löfdahl Hultman & Englund, 2018) 



 

15 
 

Sammanfattningsvis kan konstateras att av den tidigare forskning som använts i denna studie 

bidrar till liknande slutsatser, nämligen att reformens syfte är att bidra till ökad status för 

läraryrket, men har lett till oväntade konsekvenser i att bland annat förändra maktförhållanden 

och skapa hierarkier bland lärare.  

5. Metod 
I det här kapitlet beskrivs den använda metoden, en kvalitativ metod och studiens genomförande 

och tillvägagångssätt.  

 

En kvalitativ metod ses vara lämplig utifrån studiens syfte som innebär att synliggöra krafter 

som verkar i det nätverk som formar försteläraruppdraget, hur aktörer förbinds, påverkar och 

påverkas av varandra i detta uppdrag I avsnittet redogörs för kvalitativ forskning och dess för- 

och nackdelar, utifrån denna studie men också ur ett generellt perspektiv. I kapitlet behandlas 

också anspråk, kvalitet och trovärdighet. Studiens övergripande ramverk behandlas liksom 

undersökningens design och urval. Beskrivning av datainsamlingens kontext finns i metoddelen 

där också genomförandet av intervjuer, och hur den kvalitativa metoden använts. Därefter följer 

bland annat en beskrivning av tillämpningen av forskningsetiska principer och i den empiriska 

delen beskrivs datainsamlandet, undersökningens genomförande och tillvägagångssätt. 

 

En metod är ett vetenskapligt tillvägagångssätt och beskriver den som en process, systematisk 

och verifierbar. Den sträcker sig från forskningsidé till avrapportering av forskningens resultat, 

och handlar om hur en bild av verkligheten berättas och framförs (Hjerm et al., 2014). Det är 

viktigt att ha i åtanke att de slutsatser som dras av en studie beror på vilken roll läsaren iklär sig 

och att de påverkas av de resultat som presenteras i den. Metoden är ett sätt för forskaren att 

fjärma sig från personliga åsikter och tyckande för att istället bidra till professionella och 

analytiskt grundade ställningstagande som visar sig i ett resultat (Alvehus, 2013). Skolan är en 

verksamhet som ständigt är aktuell i samhällsdebatten och för att kunna se ett fenomen med 

kritiska ögon är det av yttersta vikt att veta hur företeelser kan problematiseras och argument 

konstrueras och presenteras (Alvehus, 2013).  

 

5.1 Urval 

Studien ger inte en heltäckande bild av hur huvudmän, rektorer, lärare och förstelärare ser på 

försteläraruppdraget. Den kvalitativa delen i denna studie avgränsas till intervjuer med rektorer 

och förstelärare på f-6 och 7-9. Den syftar till att synliggöra krafter som verkar i det nätverk 

som formar försteläraruppdraget, hur aktörer påverkar varandra och påverkas av varandra. I 

karriärtjänstreformen ingår också lektorstjänster, men de behandlas inte liksom förstelärare 

verksamma på gymnasiet.  

Inför denna studie har gjorts ett så kallat subjektivt urval (Denscombe, 2016) som innebär att 

jag som forskare handplockar en grupp respondenter som tillfrågas om deltagande, utifrån att 

de har rätt utbildning och kunskap, relevant för studiens ämne. Utifrån att de har sina 

försteläraruppdrag bedöms de ha rätt utbildning. Det används för att det försöker likna ett 

representativt urval och ger forskarna möjlighet att få den bästa information som önskas genom 

att respondenterna har erfarenhet av, eller har den expertis som är värdefull för studien 
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(Denscombe, 2016). Ett så kallat bekvämlighetsurval är också gjort, det vill säga att 

respondenterna finns lättillgängliga rent geografiskt för forskaren. Att jag som forskare verkar 

i samma kommun som studien genomförs, kan innebära en nackdel, likväl som en fördel i att 

de exempelvis känner sig trygga med mig. Om de hade en obekväm känsla av vår relation skulle 

de förmodligen inte ställa upp på intervjun, något som i sin tur skulle kunna begränsa urvalet. 

Jag i egenskap av förstelärarkollega har en viss kännedom om och relation med alla 

respondenterna vilket eventuellt påverkar deras svar, likväl som jag påverkas av min 

förförståelse för och kunskap om dem. Det kan innebära att jag ser och tolkar en del information 

mer men missar annan utifrån den kunskap jag anser mig ha om bland annat rekryteringsprocess 

för förstelärarna och deras arbetsförhållanden i kommunen. Denna förkunskap kan också 

omedvetet påverkat konstruktionen och urvalet av frågor, trots att jag vinnlagt mig om att agera 

objektivt och inta ett vetenskapligt förhållningssätt.   

Den här studien är genomförd i en svensk bruksort och inlandskommun i centrala Sverige med 

drygt 20 000 invånare. Studien omfattar förstelärare och rektorer på grundskolan. Studiens alla 

respondenter delar samma förvaltningschef som till sin hjälp har tre utvecklingsstrateger. De i 

sin tur har i uppdrag att bland annat ansvara för kommunens nätverk för förstelärare och vara 

en länk mellan skolor, rektorer och förvaltningschef. Under vårterminen 2019 när studien 

genomfördes, fanns cirka 25 förstelärare i kommunen, varav några haft uppdraget i flera 

omgångar och några för första gången. Under en nätverksträff för kommunens förstelärare 

presenterades studien och respondenter efterlystes. Intresset för deltagande i studien var stort 

hos förstelärarna och knappt existerande hos tillfrågade rektorer och mailkontakt inleddes för 

en konkret förfrågan om deltagande (se bilaga 1 och 2).  Intervjutider bokades in och 

intervjuerna hölls på respondenternas skolor för att de skulle ha så få praktiska bestyr att delta 

som möjligt. Förstelärarna och rektorerna i studien representerar olika skolor och stadier.  I 

studien deltog nio förstelärare och två rektorer, alla kvinnor och de flesta förstelärarna är också 

arbetslagsledare.  

 

5.2  Intervju som metodval 

Valet av en kvalitativ metod i denna studie överensstämmer med önskan om att avtäcka och ge 

rika beskrivningar av komplexitet och mönster i specifika komponenters sociala interaktioner i 

komplexiteten runt försteläraruppdraget. Ett i förväg bestämt antal intervjuer hade planerats av 

praktiska skäl, då ett alltför stort antal intervjuer försvårar överblickandet av material.  När nya 

intervjuer inte tillför ny information eller tolkningsmöjligheter är det dags att sluta och 

benämner det som teoretisk mättnad (Silverman, 1993). En grundtanke är att kunna säga mycket 

om lite (Silverman, 1993). En kvalitativ metod ger också forskare möjligheter att fördjupa sig 

i olika fynd som kan utrönas i intervjuer vilket gör den till ett lämpligt metodval i denna studie. 

I metodvalet är det av vikt att forskare inte använder sina egna antaganden för att på så sätt 

påverka beskrivningen av det undersökta (Allwood & Erikson, 2010). Kvalitativ forskning 

präglas av att det finns en viss typ av intresse vad man vill ha sagt som forskare, och vilken typ 

av forskning man vill bidra till, eller med (Alvehus, 2013). Vid en kvalitativ analys gör 

forskaren egna iakttagelser och respondenterna ges mer utrymmer att förklara sina tankar om 

forskningstemat (Nilsson i Hjerm et al., 2015). Respondenterna kan be om förtydligande om de 

inte förstår frågan och forskaren kan ställa följdfrågor. En fördel som kan ses med kvalitativa 
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metod är att man kan få syn på ett händelser och samband som inte skulle bli synliga i en tabell 

som resultat av en enkät. En kvalitativ analys är alltid tolkande, och iterativ (Hjerm et al., 2015), 

vilket innebär att flera genomgångar alltid görs av datamaterialet och detta ligger till grund för 

analysen. Att den är tolkande innebär att den kan ”utveckla vårt sätt att betrakta vår omvärld 

och bidra med en mer nyanserad förståelse av den” (Alvehus, 2013, s. 23). 

 

I detta arbete har inte strävan varit att analysera fristående beskrivningar utan att se på val, 

preferenser, osäkerhet och tvetydighet i aktörernas förbindelser och “to follow the ways in 

which actors credit or discredit an agency in the accounts they provide about what makes them 

act” (Latour, 2005, p. 52).   Det som händer när vi spårar sociala förbindelser är att vi skriver 

ner betraktelser vilket gör själva skrivandet till ett sätt att spåra aktörer och deras rörelser 

(Latour, 2005). Vidare är det av vikt att värdera de utsagor som erhålls i intervjuerna trots att 

det är svårt för intervjuaren att vara observant på nya typer av förbindelser.  

 

But any science has to invent risky and artificial devices to make the observer sensitive 

to new types of connections. Is it not obvious that it makes no empirical sense to refuse 

to meet the agencies that make people do things? Why not take seriously what members 

are obstinately saying? Why not follow the direction indicated by their finger when they 

designate what ‘makes them act’? (Latour, s. 235). 

 

De utsagor som dokumenterats måste analyseras och tas med i beräkningen gällande aktörernas 

förbindelser och de rörelser som kan ses i nätverket. Det går också att se utsagor som ett sätt att 

spåra och identifiera nya förbindelser i ett nätverk.  

 

5.3 Kvaliteter och anspråk 

Det finns fördelar och nackdelar med all forskning och de nackdelar som kan ses med kvalitativ 

forskning är att det är tids- och energikrävande. Att få till stånd och genomföra intervjuer är 

tidskrävande liksom transkribering av materialet. ”Graden av generalitet relateras till mängden 

tidigare forskning där en stor mängd tidigare forskning och teoribildning möjliggör mer 

specifika idéer och forskning, medan idéer om ett nyare forskningsområde oftast är mindre 

specifika” (Hjerm et al., 2015, s. 18). Vanligtvis handlar en studies trovärdighet om det erhållna 

resultatets trovärdighet och kan kontrolleras genom frågan: ”Skulle forskningsinstrumentet ge 

samma resultat vid andra tillfällen (allt i övrigt lika)?” (Denscombe, 2016, s.378). Vid valet av 

ANT som förhållningssätt och perspektiv däremot är inte detta applicerbart då nätverken är i 

ständig rörelse och förbindelse med olika aktörer, vilket innebär konsekvenser för hur frågor 

om forskningskvalitet och anspråk ska bemötas. Beroende på vilken aktör som väljs att följa, 

kan olika aspekter ses och läsaren får följa hur en aktörs trovärdiga beskrivning skrivs fram 

med hjälp av andra aktörer i förbindelse och i interaktion med andra, snarare än att resultat är 

mätbart eller möjligt att analysera. Forskaren är en aktör i form av medierare som genom sin 

förbindelse med andra aktörer i nätverket påverkar och överför hur berättelser om hur 

försteläraruppdraget övertas, och distribueras.  Det leder till trovärdiga resultat, men kan inte 

garantera forskarens roll som opartisk och neutral.  En studies generaliserbarhet handlar om 

dess förmåga att förklara forskningsfynd på en universell nivå (Denscombe, 2016), och att de 
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inte är unika för den specifika studien. Då empirin baseras på få antal intervjuer, skulle inte en 

generalisering kunna göras utan uttrycket överförbarhet (Denscombe, 2016) används. Läsaren 

överlåts därmed till att själv bedöma huruvida studiens information och resultat är applicerbar 

på andra, liknande fall.  

 

5.4  Intervjuer och genomförande 

En intervju är fabricerad data som skapas genom forskarens aktivitet och iscensatta situationer. 

Det är inte säkert att det som framkommer i intervjuerna har en entydig relation till det som 

händer utanför situationen, det vill säga i verkligheten (Alvehus, 2013), och som läsare bör man 

ha i åtanke att risk finns för att intervjumaterialet är en produkt av forskningsprocessen snarare 

än förmedling av respondenternas sanning och verklighet. Semistrukturerade intervjuer har i 

denna studie genomförts. Det innebär att samma frågor ställs till alla respondenter, till skillnad 

från vid en ostrukturerad intervju där intervjuns struktur till stora delar bestäms av respondenten 

(Nilsson i Hjerm et al., 2014). Att ha väl genomtänkta och förberedda frågor i en intervjuguide 

minskar risken att glömma centrala frågor och begrepp. Det underlättar också för analysarbetet, 

och är samtidigt tidsbesparande då intervjuerna kan utföras mer effektivt. Även om väl 

förberedda frågor i en intervjuguide förespråkas (Nilsson i Hjerm et al., 2014) på att alltför 

detaljerade frågor kan begränsa forskarens förmåga att förstå komplexa fenomen då 

interaktionen låses av dem.  Oavsett vilken intervjustruktur som används är forskarens 

professionella roll viktig. Det finns en risk att intervjuerna blir av alltför informell karaktär, då 

forskaren behöver skapa ett visst mått av förtroende för att respondenten lättare ska kunna dela 

med sig av sina tankar. 

 

Den första informationen fick förstelärarrespondenterna vid en nätverksträff där studien 

presenterats, och rektorerna vid personliga möten. Intresset för studien upplevdes stort och 

informationsmail (se bilaga 1 och 2) sändes följande dag. Intervjuerna bokades in via mail 

dagarna efter att detta mail sänts. Totalt anmälde tio personer intresse varav en föll bort då 

denne var gymnasielärare och studien avgränsas till grundskolan. Intervjutillfällen bokades in 

och vid ett av intervjutillfällena tillkom en förstelärare som deltagare. Totalt deltagarantal blev 

två rektorer och nio förstelärare, varav sex av deltagarna deltog i parintervjuer och resterande 

enskilda. Rektorernas intervjuer genomfördes enskilda. Möjligheten att delta i parintervjuer 

erbjöds utifall några respondenter skulle känna sig tryggare i intervjusituationen, vilka flertalet 

anammade. En möjlig negativ påverkansfaktor bör dock tas i beaktande, nämligen 

respondenternas påverkan på varandra i parintervjuer, medveten eller omedveten, genom 

verbalt språk och/ eller kroppsspråk. Rektorerna på de respondenternas skolor var förberedda 

via mail eftersom de hade fått en liknande förfrågan om deltagande till studien (se bilaga 2) och 

tidsramen var beräknad till 30- 60  minuter.  

 

Studien är kvalitativ och tar sin utgångspunkt i det empiriska materialet och bygger slutsatser 

utifrån det (Alvehus, 2013). Det är inte mängden data som är det viktigaste i en kvalitativ studie, 

utan variationen och innebörden (Kvale & Brinkmann, 2009). Semistrukturerade intervjuer som 

användes ger större flexibilitet gällande frågornas ordningsföljd vilket bedömdes vara till fördel 

för studiens syfte (Denscombe, 2016). Innan de genomfördes skapades en intervjuguide (se 
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bilaga 3 och 4), men vid intervjutillfällena tilläts respondenterna att utveckla idéer och ge öppna 

svar. Därmed blev inte resultatet av intervjuerna likadana trots att frågorna var likadana, utan 

gav nya infallsvinklar vilket är vanligt (Denscombe, 2016). Intervjuareffekten, det vill säga att 

intervjuaren påverkar respondenter genom kroppsspråk eller kommentarer (Denscombe, 2016) 

bör tas i beaktande till viss del, då intervjuaren kan ses som en aktör även om studiens ämne 

inte varit känsligt eller personligt.  

 

5.5 Pilotstudie  

Anledningen till att genomföra en pilotstudie är att uppskatta ungefärlig tidsåtgång och testa 

intervjufrågornas hållbarhet. Två kollegor från det utvidgade kollegiala lärarrummet deltog i en 

pilotintervju.  Vid resultatgenomgången upptäcktes, pilotstudien till trots, några mindre misstag 

som exempelvis otydliga frågeformuleringar, men detta bedöms inte påverka studiens resultat 

i sin helhet.  Initialt var tanken att med pilotstudie att testa intervjufrågorna, men det visade sig 

att många av de svar som framkom vara användbara i designen av studien. Gällande 

pilotdeltagarnas feedback om intervjufrågorna konstaterade de att någon fråga var otydlig varpå 

den omformulerades. För övrigt upplevde pilotdeltagarna att frågorna som intressanta och 

relevanta utifrån studiens syfte som de fick presenterade för sig i samband med genomförandet 

av pilotundersökningen. Intervjuguiden återfinns i bilaga 3.  Mycket av den information som 

framkom i pilotstudien överensstämmer med denna studies resultat likväl som tidigare 

forskning. 

 

5. 6 Intervjuns design 

Vid konstruktionen av intervjufrågor eftersträvades att undvika oklara uttryck som många, få, 

ibland, ofta (Hjerm et al., 2014). Om precisionen brister löper forskaren en större risk att missa 

intressant och relevant information. Den här studien syftar inte till att ta reda på faktiska 

förhållanden, utan beskrivningar och erfarenheter av en försteläraruppdraget.  Det är användbart 

när respondenten är osäker och tydliga svar saknas och forskaren söker efter åsikter och 

attityder som i denna studie. Vidare innehåller ämnet komplexa skeenden och erfarenheter, 

varpå en del tydliga frågor kan underlätta för respondenten att hålla intervjun flytande. Då 

respondenterna är vana att använda terminologin kopplad till förstelärare har ingen anpassning 

av språket gjorts utan ämnesadekvata ord och begrepp används. Om respondenter tolkar luddiga 

ord, uttryck och begrepp olika på grund av otydlighet och innebörd, ges studien en låg 

reliabilitet. Längden på frågorna, liksom språket, är viktiga faktorer för reliabiliteten. De bör 

inte innehålla mycket information eller bestå av två frågor i en. Om frågorna är korta är chansen 

större att intresset bibehålls och feltolkningar undviks. Alltför korta frågor innebär en risk att 

utelämna viktig information så frågekonstruktionen är en viktig del av arbetet. Ord att undvika 

är inte då informanten riskerar att bli förvirrad.  Om liknande svar erhålls av flera respondenter, 

indikerar det en hög validitet. Intervjuerna förutsätter att respondenterna besvarar frågorna 

uppriktigt och ärligt. Intervjuerna har spelats in med hjälp av Ipad och diktafon för att 

säkerställa fungerande teknik. Trots att respondenter kan känna sig hämmade vid tanken av att 

bli inspelade, sågs fördelarna övervinna det. Att lyssna aktivt, föra anteckningar och följa upp 

frågor underlättas då intervjuerna spelas in och fokus kan ligga på innehållet i intervjuerna 

istället för att föra anteckningar. Dessutom är risken för fel-och misstolkningar mindre, då 
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forskaren kan gå tillbaka i materialet flera gånger istället för att försöka återskapa ur minnet 

och anteckningar vad som sades och eventuellt hur det sades.  

 

5.7 Forskningsetiska principer 

Vid genomförandet av intervjuerna tas Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002) i beaktande. Fyra huvudkrav ställs för att skydda individer vid 

humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Dessa innefattas av enligt Vetenskapsrådet 

(2002) av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att de tilltänkta förstelärarna kontaktas via mail en maillista 

som rekvireras från kommunens HR-avdelning och har svarat om de önskat delta. Redan vid 

informationen om studien uttryckte ett flertal förstelärare sitt intresse för studien likväl som 

utbildningen. Många närde en förhoppning om att försteläraruppdraget skulle klarna när det 

beforskades. Rektorer på de aktuella skolorna kontaktades för att godkänna besök av forskare 

och tillåta att intervjuerna genomfördes på arbetsplatsen såväl som under arbetstid. Syftet med 

studien, möjligheten att delta i den utan att ens identitet skulle kunna röjas samt information om 

hanteringen av den insamlade datan finns att läsa i informationen. All information har 

avidentifierats och behandlats konfidentiellt. Vidare informerades respondenterna om 

möjligheten att närhelst under studien avbryta sitt deltagande med omedelbar verkan utan 

förklaring eller motivering. All empirisk data kommer har behandlats konfidentiellt och med 

objektivt, utan värderingar. Information om att endast jag och min handledare har tillgång till 

resultat och det empiriska materialet under studien, samt att materialet efter godkänd uppsats 

ska destrueras har också lämnats.  

 

5.8 Genomförande av analysarbete 

Ett sätt att analysera enligt ANT (Latour, 2005) är att använda sig av följande fem punkter:  

- Det inte finns några grupper utan man måste istället följa hur grupper bildas, likväl som 

löses upp, vilket i detta analysarbete görs genom att sortera intervjumaterialet grovt i 

kategorier genom samlande av materialiteter, medierare, översättningar och 

asymmetrier. 

-  En handling utförs inte av en enskild aktör utan flera aktörer som är del av samma 

grupp (nätverk). Det innebär att ur ovan nämnda kategorier skapades teman, som visar 

försteläraruppdragets rörelser mellan olika aktörer och hur de hamnar på olika 

positioner i nätverket. Dessa rörelser verkar bland annat distribuerande, medierande, 

förskjutande och omvandlande och relateras till tidigare forskning.  

- En aktör är inte alltid en människa, utan förekommer också i form av materialiteter som 

exempelvis scheman, tid och styrdokument. Dessa är lika viktiga aktörer som de 

mänskliga och de räknades också med i de skapade kategorierna. 

- Fakta inte är hårt definierade utan aktörsgruppsamlande. Det syns i de olika 

grupperingar av citat och åsikter som framkommer och befäster respondenternas tankar 

i resultatdelen. 

- Skrivandet ses som samhällsvetarens laboratorium. Att skrivandet ses som 

samhällsvetarens laboratorium, “Obsessed by the goal of reaching the whole, they have 

made the task of collecting it much more difficult. Like nature, society is a premature 
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assemblage: it should be put ahead of us and not behind” (Latour, 2013, s. 171), 

sammanfattar Regeringen och Skolverkets förfäran över sjunkande resultat i 

internationella mätningar som PISA. De har föreställt sig målet utan att se 

komplexiteten i alla aktörers handlande och de handlingar de utsätts för. ANT tenderar 

att fokusera på centrala aktörer inom skolutvecklingsforskning, vilket riskerar att tappa 

förståelsen för de aktörer som befinner sig i nätverkets yttre regioner (Fenwick, 2010) 

som i detta fall är exempelvis elever och studenter trots att de ständigt blir påverkade 

av nätverkets händelse.  

 

Varje intervju lästes flera gånger för att skapa en helhet som ett första steg i analysarbetet.  

Nyckelord markerades i utskrifterna och ledde till och kartläggning av olika aktörer och 

resulterade i tre resultatkategorier, Attaché med osäker ackreditering, Försteläraruppdragets 

dubbelbottnade rörelse och En tudelad reform i symmetri.  De som ses som huvudaktörer i 

nätverket har inte valts ut för att de ses vara varken de viktigaste eller oviktigaste, utan fokus 

ligger på deras förbindelser, relationer, interaktion och agens.   

 

Nästa steg i analysarbetet var att åter läsa utskrifterna i sin helhet med syfte att finna lämpliga 

citat för att synliggöra aktörers interaktion, hur agens påförs och övertas i nätverket och tolka 

dem i passande resultatkategori. Aktörerna, relationerna och agensen har tolkats och beskrivits. 

Citat från intervjuerna har återgivits i skriftspråk i stället för talspråk, och utfyllnadsord till 

exempel har tagits bort för att göra dem mer läsarvänliga och för att lägga fokus i 

transkriptionerna på innehållet. Snarlika svar samlades ihop för att visa aktörerna, deras 

förbindelser och aktiviteter. De belystes med kommentarer och citat, som återses i resultatdelen. 

Teman som innebär att försteläraruppdragets rörelser hamnar på olika positioner i nätverket 

såsom distribuerande rörelser, förskjutningar och omvandlingar har identifierats, och relateras 

till tidigare forskning. Respondenterna har getts andra namn än sina egna, och tilldelats en viss 

bokstav om de tillhör samma skola.  

6. Resultat 
I denna resultat- och diskussionsdel kommer studiens resultat att presenterats, där fokus har 

riktats mot ett fåtal aktörer vars berättelse i huvuddrag mejslas fram. Därmed inte sagt att de är 

de viktigaste aktörerna, då alla aktörer är lika viktiga men i denna studie har en reduktion har 

gjorts. Med hjälp av ANT utforskas nätverket, det vill säga de praktiker och relationer som 

bidrar till försteläraruppdraget och dess bidrag till skolutveckling.  

 

6.1 Attaché med osäker ackreditering  

Genom den lins som ANT beskrivs fungera som när man studerar ledning i en 

utbildningsorganisation (Mulcahy & Perillo, 2011) kan ses hur förstelärarna är aktörer som 

påverkas av rektor likväl som obalans i strukturer och stöd. Detta resulterar i distribuerande 

rörelser, och förstelärarna själva, likväl som rektorerna i denna studie uttrycker en önskan om 

tydligare villkor och riktlinjer för uppdraget. De uttrycker också att de gör sitt bästa utifrån sina 

tolkningar av uppdraget, och hur de saknar tillräckliga externa och interna strukturer likväl som 

stöd. Detta är ett svek mellan aktörer och materialiteter. Att det inte finns likvärdiga villkor på 
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lokal nivå för försteläraruppdraget är dessutom en del i en osäker ackreditering, och nätverk 

destabiliseras när konflikter uppstår mellan aktörer som gör att de rör sig i olika riktningar. 

Klart är att förstelärarna har ett engagemang och intresse av hierarkisk styrning och önskar leda 

och driva pedagogisk utveckling. En ytterligare del i den osäkra ackrediteringen är att 

förstelärarna inte heller vet säkert på vilka grunder de fick uppdraget och kan jämföra 

likvärdigheten i rekryteringen.  

 

… kriterierna borde vara mer lika för alla för i min värld måste man ha tid för att kunna 

driva ett uppdrag om man inte har det är det svårt att kunna driva på. Bara för att man 

har fem tusen kronor mer i månaden kan man inte springa fortare, det funkar liksom 

inte. Man måste få tid att sätta sig in i uppdraget för det går inte annars att jobba med 

det, för det ser för olika ut. Och det har det gjort från början. Det borde vara mer 

bestämt… Men så ska det ju också finnas tid i kalendariet om det är så, så att man har 

tid att jobba med personalgruppen så att man ser att det händer något, en utveckling så 

att man har dem med sig för det är ju inte tanken att… försteläraruppdraget kan serva, 

det här vill vi jobba med på skolan, kan serva med miniföreläsningar och sådant men 

sen är det ju de andra som ska jobba med det så att det blir en interaktion där men jag 

tror det… jag tänker på de som inte har nedsättning i tjänst, där kan man ju inte kräva 

så mycket (Rektor A). 

 

Att rekrytera och bedöma kompetens är inte ett lätt uppdrag, speciellt inte när rekryteringen ska 

ske till ett uppdrag där några av kraven är bedömningsbara (och därmed till viss del subjektiv), 

nämligen att den sökande ska kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med 

undervisning, visat särskilt god förmåga att förbättra elevers studieresultat (SFS 2013:70).  Vad 

är väl vitsordat arbete? Vad innebär särskilt god förmåga? Förbättra elever studieresultat- från 

vad, och till vad? Ett sådant rekryteringsarbete blir vagt och svårt att bedöma likhet i, något 

som också bidrar till en osäker ackreditering. Cynthia uttrycker en osäkerhet om varför hon fick 

uppdraget, men hon hoppas att det är på grund av sina goda kunskaper och erfarenhet av 

lärande, men ponerar också att det kan vara för att hon var den enda sökande. 

 

Jag tänkte att gå i skolan och studera lika länge som jag då och jobba i 30 år så har andra 

också möjlighet att söka tjänsten, man får tänka så… Jag kan säga så här att jag hoppas 

att det beror på att jag har läst på universitetet i 13 år och skulle det inte vara det så 

känns det väldigt sorgligt för det känns nästan som jag har då har ju inte utbildning 

någon betydelse. Om det inte var det plus min långa erfarenhet plus att jag pratar 

svenska, finska, engelska, spanska och så förstår jag mäenkäli, men det kan ju mycket 

väl vara så att jag var den enda sökande. (Cynthia). 

 

Hennes kollega instämmer i förhoppningen om att det är erfarenheten som bidrar till att hon 

också fått sitt försteläraruppdrag, men är inte heller helt säker på vilka grunder hon fått det. 

Ja jag hoppas jag också att det är erfarenheten och den ja så får man väl kanske inte säga 

i skolans värld men den goda pedagogiska verksamheten som jag har haft i alla år 

(Catharina). 
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Inte bara förstelärarna behöver ha tid för försteläraruppdraget, det måste också finnas tid 

personalgruppens arbetsvardag och kalendarium för att kunna ta emot de insatser 

försteläraruppdraget leder till.  

 

Det är ju lättare med de här (kollegorna) som är öppna för då har man ju en 

kommunikation. Det är ju så att det som inte är öppna idag de tar ju inte emot det som 

man kommer med. Jag får ju inget direkt uppdrag i från chefen att nu ska du gå och 

observera direkt, hur man har placerat till exempel och sen ska du komma med 

utvecklingsidéer. Så funkar det ju inte. Hon säger ju inte heller att så här behöver du 

inte tänka för att fånga den här eleven eller den här. För att är man inte öppen som 

pedagog så spelar det ingen roll om jag har ett tydligt uppdrag från chefen. För då går 

det inte att genomföra det (Agda). 

 

Tydligheten i uppdraget är viktigt, liksom kollegiets kunskap om uppdraget och mottagande av 

det. ANT-analyser visar hur stabila och sedan länge etablerade nätverk (som arbetslag, 

lärarkollegium på en skola, ämneslag etcetera) påverkas och förändras genom de lokala 

förhandlingar som uppstår när aktörer kan ifrågasätta, utmana eller bekräfta dem. Det är inte en 

enkel uppgift för en nytillträdd rektor att identifiera skolans behov samtidigt som de har en 

viktig uppgift i att skapa tydlighet i uppdragen samt implementera dem för att skapa 

skolutveckling, något som rektor A med sina tre terminers erfarenhet vittnar om.  

 

I den här kommunen ger man ju förstelärarna uppdrag på ett annat vis, jag tänker att jag 

har skrivit mina egna uppdrag tidigare (när hon själv var förstelärare, innan hon blev 

rektor) vilket jag också tycker är lite märkligt, men jag tänker men det här är det, 

kollegialt lärande. Jättebra. Vad rymmer vi i det då? Vad behöver skolan? Det man ska 

lägga på personalen, det ska inte bli mer att göra utan det ska ingå i det man redan gör 

och i det skolan vill utveckla. Jag vill ju gärna att de tar ansvar för den tiden med som 

på måndagar när vi har konferenstid det vill jag ju att förstelärarna tar hand om. Och 

driver det. Att det händer någonting och att det blir en utveckling. Inte att de ska göra 

allt jobb, men ge förutsättningar för det, för utveckling alltså (Rektor A). 

 

Det tar tid för en nytillträdd rektor att lära känna medarbetarna och hitta väl fungerande 

arbetssätt för att tillgodose de behov som finns med den personal man har. Även om 

förstelärarna har fått uppdraget för att de är dokumenterat duktiga, kan det ses som en 

hybridposition (Hjalmarsson & Löfdahl Hultman, 2016). Uppdraget är komplext då 

försteläraren bibehåller sin tjänst och hanterar samma uppgifter som sina kollegor samtidigt 

som de särskiljer sig då de är formellt utsedda till ett uppdrag där de bedöms vara särskilt 

skickliga lärare och ska ha uppdraget under tre år. För att ett kollegium ska vara mottagliga för 

de skolutvecklande insatserna förstelärarna ska bidra till, krävs att rektor som ansvarig ger rätt 

förutsättningar för kollegiet att ta emot likväl som förstelärarna att driva arbetet. 

 

Sen är det ju en styrka i att få ha en förstelärare på en skola, det hjälper ju skolan att 

driva utvecklingsarbete framåt för det jag menar som rektor så sitter man ju och ska äga 

och man ska vara ett gott exempel men man kan ju inte driva allting, det går ju inte. På 
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så vis är ju förstelärarna jättebra, de har ett eget uppdrag och ett extra uppdrag i det här 

(Rektor A). 

 

Eftersom makten och inflytandet i skolan har förändrats i och med bland annat 

förstelärarreformen har hierarkier uppstått vilket sätter förstelärarna i en sits där de till viss del 

går i rektors ledband och utför arbete som rektor önskar genomdriva. Försteläraren har tidigare 

haft en identitet som lärare och distanserar sig från den för att närma sig försteläraridentiteten 

och lierar sig alltmer med rektors arbete (Alvehus, Eklund & Kastberg, 2019). När personal 

som förvaltningschef, utvecklingsstrateg och rektorer slutar sina anställningar och en 

efterträdare tillkommer, är både de gamla och de nya, aktörer. De nya blir aktörer som medierar 

sina föregångares visioner innan de får en omvandlande roll eftersom de påverkas av 

företrädarens visioner innan de kan använda sina egna erfarenheter och sätta sin prägel på 

försteläraruppdraget. ANT är ett beskrivande sätt att beskriva hur förbindelser skapas, relationer 

sätts ihop, brister, omformas och återuppstår, vilket sker i personalbyten exempelvis.  Det 

beskriver de sociala aktiviteterna, krafterna, rörelserna som respondenterna vill berätta och på 

så sätt gör dem till aktörer. Som tidigare nämnts, är ANT det verktyg som beskriver någonting 

och inte är det som beskrivs (Latour, 2005). Relationer uppstår med andra nätverk som 

exempelvis rektorernas eller förvaltningschefens professionsnätverk som innebär att nätverkets 

början eller slut är svårt att definiera.  

 

Jag tycker ibland att när jag sitter på de här förstelärarträffarna eller att rektorerna och 

kvalitetsutvecklarna (läs utvecklingsstrategerna), som säkert gör ett alldeles fantastiskt 

jobb, att inte det inte riktigt går hand i hand. Jag förstår att han som är strateg och är ny, 

att han som ny kanske själv känner att han måste komma in med något nytt. Men jag 

tycker att det här nu jaha ska vi nu bli förändringsagenter. Ska vi ha ytterligare ett namn 

det här alltså att ibland undrar jag att vad är det vi pratar om när dom säger att vi ska 

vara den här förlängda armen ut i verksamheten och då tänker jag så här att ja jag är ju 

det här på min skola åt min chef och mina kollegor vad det gäller det digitala arbetet 

men jag tänker hur kopplar vi det till kommunens arbete? Alltså jag får inte riktigt ihop 

det ibland (Hedda). 

 

Inte bara blir nya visioner en aktör för förstelärarna, utan varje byte innebär också en avstanning 

eller fördröjning i utvecklingen.  

 

Man trodde ju kanske egentligen förra året att man skulle hinna så mycket mer liksom 

men det blev inte riktigt så för det blev rektorsbyte och då var det en massa annat som 

kom emellan som man var tvungen att lösa, rent praktiskt och det är ju lite så nu också 

faktiskt… Men sen som sagt, slutade den rektorn… men nej det är ju svårt att- man 

hamnar som i vakuum lite vid rektorsbyten fast nu känner ju vi att NN (den nya 

rektorn) är ganska påverkbar, han vill ju liksom (Berit). 

 

Tid, ambition och engagemang påverkar rektor likväl som förstelärare. Det tar tid att finna sina 

roller i en organisation innan arbetet löper på, vilket innebär att redan påbörjat arbete kan stanna 

av och kan behöva omstruktureras. 
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Om man beskriver som jag tänkte med uppstarten att då börja att implementera ett arbete 

och det ska befästas då kanske det räcker med tre år för ett försteläraruppdrag. Om man 

då vet att det drivs vidare sen så som det krävs ju viss stabilitet och det är inte alltid så 

lätt att ha det när det är rektorsbyte och det är personalbyte och det är förstelärarbyten 

och det är det ena med det andra (Cynthia). 

 

För att hålla liv i den utvecklingsprocess som påbörjas av en förstelärare i samspel med rektor 

och sitt kollegium, krävs kontinuitet och någon som fortsätter driva arbetet framåt. Byten av 

personal i ett lärarkollegium, antingen det är rektor, förstelärare eller annan personal, påverkar 

också detta utvecklingsarbete som ligger i försteläraruppdraget. Det finns också fall där det är 

svårt för både rektor, förstelärare och kollegium att anamma försteläraruppdraget:  

 

Sen är det ju också beroende på hur stark kulturen är alltså sedan tidigare på skolan 

och hur mycket arbete det är som behöver förbättras och så vidare alltså mycket saker 

kan ju ligga eller sitta i väggarna sedan ett antal år… (Cynthia). 

 

Anledningen till detta kan bero på otydliga förutsättningar och förväntningar, relationen mellan 

försteläraren och rektorn, men också på förstelärarens plats i kollegiet.  

  

Jag känner så här att det här försteläraruppdraget, det har inte varit ordentligt organiserat 

så att man har haft chansen att göra försteläraruppdraget ordentligt. Man har liksom 

blivit lämnad. Det spelar ingen roll att vi i den här kommunen sen jag började här hade 

fyra val om vad vi kunde rikta uppdraget mot, men vad blir det utav det? Det blir noll 

och ingenting för det är inte någon som tar hand om det. På olika håll, men vad gör det 

när det inte är någon som tar det här huvudansvaret för försteläraruppdraget. När du 

säger så här, så här skulle jag vilja jobba så tror jag att det behövs någon som har 

ansvaret över den. Någon som förmedlar, håller samman och binder ihop det. Jag ser ju 

att nu kommer min förstelärare att sluta i juni för då går ju hennes uppdrag ut. Man får 

ingen skjuts på en förstelärare på en sån här liten skola. Det går inte… Jag ser att vi inte 

har fått ut riktigt vad vi hade hoppats på och vad vi skulle ha kunnat få ut för man är så 

inne på vardagen… Man slänger ut dom (syftar på förstelärarna) i sjön, så känner jag 

att det är. Och då kanske de skolor där man är två förstelärare kan driva det här 

annorlunda för vi ligger redan så långt före i det här med kollegialt lärande. Det är svårt 

för försteläraren här att göra sig hörd. Det ser jag som ett jättedilemma. Jag tycker det 

är pengar som bara rinner iväg, man har inte respekt för pengarna eller uppdraget. Om 

jag skulle ge 5000 kr till en lärare här för att göra det eller det så skulle det bli på ett 

annat sätt bara för att det är statens pengar så swishar de bort (Rektor B). 

 

Det är inte alltid varken försteläraren eller rektorn får goda förutsättningar för att implementera 

och genomföra försteläraruppdraget. Om inte rektor kan, som hon uttrycker, ”få skjuts på en 

förstelärare på en sån här liten skola”, så ges inte heller försteläraren förutsättningar att kunna 

genomföra uppdraget. Dessutom i ett kollegium som uttrycks redan ligga så långt före i de delar 

som försteläraruppdraget syftar till att utveckla. I en del fall är det bra med tidsbegränsade 
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förordnanden om inte förväntningarna på uppdraget infrias. Om det finns ett väl fungerande 

arbete runt en förstelärare får den söka om sitt uppdrag efter tre år, och då i konkurrens med 

andra intressenter. Catharina uttrycker tydligt att 

 

Ja att det är ju inte vi utan kollegiet tillsammans alltså som kollegialt lärande och vi kan 

inte göra någonting ensamma om vi inte får med oss kollegorna (Catharina). 

 

Det exemplifierar hur verkligheten skapas i, och genom de vardagliga aktiviteter där vi möter 

den. ANT utgår från att den sociala världen inte har inneboende egenskaper. Den konstitueras 

i processer, som försteläraruppdraget innebär i ett kollegium, där utveckling sker steg för steg. 

Utan kollegornas deltagande och närvarande i denna process kommer nätverket destabiliseras. 

Utvecklingen sker som följd av relationerna mellan de olika aktörerna, och detta tar olika lång 

tid. Berit hade höga förväntningar på sig själv och en vision om vad hon skulle åstadkomma 

inom ramen av uppdraget under en viss tid, men verkligheten blev en annan. Hon är ett tydligt 

exempel på hur aktörer är element som påverkar utvecklingen inom försteläraruppdraget och 

sätter andra i rörelse (Latour, 2005). Det visar att försteläraren har ett osäkert uppdrag, mycket 

beroende på vad som händer på den specifika skolan. Många andra aktörers distribuerande 

rörelser inverkar på var försteläraruppdraget hamnar och vad det kan uträtta.  

 

Jag trodde nog att man skulle ha åstadkommit mer, alltså att man hade en… alltså från 

början när man gick in i det så var det nog… skolan är ju en ganska trög organisation 

och det är inte jättelätt att få med alla på tåget även om de inte är direkt negativa så är 

det ju svårt (Berit) 

 

Relationen med rektor kan ha en stor om inte till och med avgörande roll utformandet av 

försteläraruppdragets utformning.   

 

Ja jag och min rektor var överens om att det skulle vara mitt uppdrag då. Så att tack vare 

henne egentligen så sökte jag för att hon trodde på mig då. Sen så har man ju tyckt att 

det har varit jättekul och sen när du har kommit (tittar på kollegan) så har det ju 

verkligen blivit roligare… Man trodde ju kanske egentligen förra året att man skulle 

hinna så mycket mer liksom men det blev inte riktigt så för det blev rektorsbyte och då 

var det en massa annat som kom emellan som man var tvungen att lösa, rent praktiskt 

och det är ju lite så nu också faktiskt. Är det någon borta så löser ju vi det. Det är ju vi 

som har koll på läget också (Berit). 

 

Förstelärare tar ofta på sig uppgifter som tidigare delats på i kollegiet eftersom de känner sig 

förpliktigade att lösa uppkomna situationer, något som kan ses som en omvänd delegation. Berit 

är också arbetslagsledare, en roll som tidigare innebar att man var en i kollegiet, fungerade som 

skolledningens samarbetspartner och förde fram kollegiets åsikter, och hamnar ofta i en roll av 

appropriering. Det innebär att man åtar sig uppgifter som inte skulle ha gjorts annars (Alvehus, 

Eklund & Kastberg, 2019).  Flera av förstelärarna i studien har dessutom 

arbetslagsledaruppdrag utöver, eller inom ramen för sina försteläraruppdrag, något som innebär 

både för- och nackdelar. För de förstelärare som också har uppdraget som arbetslagsledare, gör 
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inte förstelärarna någon skillnad i organisationen anser de. De är, enligt sig själva, bollplank till 

rektor i sin egenskap av arbetslagsledare, och inte enbart i försteläraruppdraget.  

 

… att vi har ju egentligen mer koll på skolan än vad chefen har för vi är ju ute så mycket 

i verksamheten. Så det är ju lättare. Jag kan ju uppleva att vi blir som minirektorer utan 

befogenheter (Agda). 

 

Det kan ses som ett ytterligare bevis på hur osäker ackrediteringen är, eftersom att vara 

minirektor under försteläraruppdraget är en legitim uppgift, men när uppdraget tar slut 

försvinner inte förstelärarens kunskap, åsikter och ambitioner trots att denne inte längre ska iklä 

sig rollen som minirektor. Cynthia ser också hur hon i rollen av både förstelärare och 

arbetslagsledare blir bollplank till rektor. 

 

Men försteläraruppdraget påverkar ju organisationen här så att då tror jag mer att det 

ger en stabilitet åt de här ämnena som matte engelska och svenska eftersom vi är satta 

då som liksom huvudansvariga för utvecklingen för respektive ämne, så kollegialt 

lärande och så kan man ju tänka. Sedan har jag vissa andra uppdrag, jag är ju med i 

ledningsgruppen och är arbetslagsledare och blir lite bollplank där till rektorerna och så 

(Cynthia). 

 

Cynthia ser också att hon har ett fungerar stabiliserande till de ämnen hon är förstelärare. Gerda 

uttrycker en frustration över att inte ha tid för att kunna träffa de andra förstelärarna och 

arbetslagsledarna som finns på en annan skola men ingår i samma rektorsområde.  

 

Vi försöker att få till någon timme i veckan men den äts så lätt upp. Det var skillnad när 

man hade en dag i veckan då hade jag ingen undervisning. Och var jag iväg och 

handledde så förberedde jag mina handledningstillfällen så det jag har nu på pappret att 

jag gör är att vi vill ha handledning, stöttning med lagledare i skolan och utveckling 

ledarskap i klassrummet eller det här som vi vill utveckla på den här skolan. Det är en 

del i det men läser jag mitt uppdrag så tycker jag att det kanske inte är att jag jobbar 

med kvalitet och kvalitetsutveckling och se till att den följs upp och att det arbetet rullar 

på i vardagen. Det är inte alltid jätteroliga uppdrag men jag ser ändå till att göra det 

(Gerda).  

 

Många förstelärare och rektorer efterfrågar tydligare riktlinjer runt försteläraruppdraget vilket 

kan ses som en destabiliserande aktör, då inte längre skolornas utvecklingsbehov kan påverka 

uppdraget i lika stor utsträckning. Britta uttrycker nöjt sina tankar om hennes försteläraruppdrag 

under kommande läsår: 

 

Men tanken för mig är att jag nästa år ska leda den här modulen hos Skolverket Att 

leda digitalisering (Britta).  

 

Att ha modulpedagogik som exempelvis SKLs Matematiksatsning och Skolverkets Läslyft som 

är förslag på uppgifter i försteläraruppdrag (Hjalmarsson & Löfdahl Hultman, 2016), kan ses 
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som gynnsamt utifrån sitt mätvärde då det är utvärderingsbart men det är inte konstaterat att det 

är det verkligen möter skolans, och elevernas behov. Britta uttrycker nöjt att det är det hennes 

uppdrag kommer att bestå av och Gerda refererar till hur hon hellre deltar i nationella 

kompetenssatsningar liknande SKLs matematiksatsning som hon gjorde under sitt första 

försteläraruppdrag, än handleder outbildade kollegor, en uppgift som tillkommit hennes andra 

omgång. Förstelärarna i studien är positiva till 40- timmars arbetsvecka som tillämpas i 

kommunen. Flera av dem nämner hur deras kollegor avskräcks att söka försteläraruppdrag med 

anledning av just det, då ferietjänsten tycks vara viktig. Det innebär att urvalet av sökande 

begränsas. Den här kommunen har försteläraruppdragen som treårsförordnanden. Vad som 

händer med förstelärarna därefter vet inte varken förstelärarna eller rektorerna. Någon har sikte 

på att bli rektor, men de flesta tror att de kommer ha svårt att gå tillbaka till en ordinarie 

lärartjänst eftersom skolutveckling är just det som de brinner för och vill syssla med, vilket gör 

att försteläraren kan jämföras med en attaché med osäker ackreditering.  

 

6.2 Försteläraruppdragets dubbelbottnade rörelse  

Ett försteläraruppdrag kan ses som ett frirum för personlig utveckling och ett steg i karriären. 

Aktörer som tid, förmåner och känsla av utveckling kan innebära att försteläraren vänder fokus 

från att ha arbetat med elevernas bästa i fokus till att fokusera mer på sin egen utveckling, något 

som förväntas gynna elevernas kunskapsutveckling positivt. Försteläraruppdraget betyder för 

en del  

… mer jobb. (skratt). Ja vad det betyder? Ja det betyder att jag får göra det som jag 

tycker är roligt. Och att jag faktiskt får tid för det jag behöver inte ha dåligt samvete för 

att jag kanske inte är med eleverna. Det ingår ju faktiskt jag får ju tiden att göra det så 

det betyder ju mycket (Agda).  

Att inte ha tydliga riktlinjer i försteläraruppdraget kan ses vara på gott och ont. 

Försteläraruppdraget har en dubbelbottnad rörelse där skolutveckling är det primära syftet och 

den personliga utvecklingen är sekundär. Rektorer och förstelärare har en stor frihet och får ett 

större tolkningsutrymme, något som innebär att uppdraget kan anpassas till ännu större del 

utifrån skolans behov likväl som förstelärarens kompetens. Om en rektor saknar erfarenhet 

exempelvis, kan uppdraget individanpassas i samråd mellan förstelärare och rektor utan att sitta 

fast i gamla cementerade former och förgivettaganden om uppdragets utformande. Det fungerar 

om det är en förstelärare som är driven, har en vision och strävar efter utveckling. Detta skapar 

en kraft i processen runt försteläraruppdraget som i de flesta fall kan ses gynnande för 

skolutvecklingen. Om försteläraruppdraget redan är väl implementerat, finns en risk att 

skolutveckling inte uppmärksammas och diskuteras i lika hög grad är ett uppdrag som förväntas 

rulla på.  Terminologin förstelärare, försteläraruppdrag och lärare med särskilt uppdrag som 

förekommer i denna studie signalerar förväntningar. Beroende på vilket begrepp som används, 

ges olika signaler och förväntningar. Förstelärare är någonting man är och således också kan 

sluta vara, ett försteläraruppdrag är något man har.  Att många försteläraruppdrag är 

tidsbegränsade innebär svårigheter i att både göra individuell karriär, som är något en del 

förstelärare vill göra, och bidra till skolutveckling eftersom utveckling tar tid: 
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Och det är en karriärtjänst också att man får känna att man kan göra karriär inom just 

läraryrket, för det vet jag att när jag började som lärare då kände jag att … nu har jag 

som mål att bli rektor, det är min dröm, men innan så jag vill ju vara lärare hela livet. 

Men man vill ju ändå komma vidare på något sätt och då tänkte jag specialpedagog, 

men jag vill ju inte jobba bara med enskilda barn eller så där. Då kände jag att när det 

här försteläraruppdraget kom så blev det ju liksom men då kan man ju göra karriär på 

det sättet (Britta).  

 

Anna vittnar om hur hon får göra det hon brinner för, och träffa likasinnade, vilket leder till en 

ökad arbetslust. Med ökad arbetslust och personlig utveckling ökar möjligheten till att göra ett 

bra jobb. 

Att jag får göra det jag brinner för. Skapa förändring, förbättring. Grotta ner mig i något 

och arbeta mer intensivt med sådant som jag annars lätt skulle ha lagt i ”sen”- högen, 

för att engagera mig i på någon studiedag eller annan egen tid- som av erfarenhet aldrig 

kommer. Att jag får träffa likasinnade i nätverket- som jag tycker är jättebra! Jag läser 

böcker, avhandlingar och så vidare med gott samvete och jag tycker faktiskt att det jag 

framför som förslag lyssnas mer på nu när jag är förstelärare men det är kanske 

inbillning? (Anna). 

 

I detta fall kan försteläraruppdraget ses bidra till både personlig utveckling och insatser som 

gynnar elevernas kunskapsinhämtning. En annan av förstelärarna tycker att arbetsuppgifterna 

blivit roligare och mer utvecklande, men har också upptäckt nya sidor hos sig själv i och med 

sitt försteläraruppdrag.  

 

Kanske är jag lite mer uppkäftig. (Skratt). Nej jag vet inte. Nej jag tror inte att det 

påverkar mig. Det har väl påverkat mig på så sätt att jag tycker att jag har fått göra saker 

som man inte får göra när man bara är klasslärare och undervisar förstår du? Att man 

får det här som man tycker är kul. Nu har man ju möjlighet att få utveckla och på så sätt 

påverkar det ju. Att jag tycker att jag har hittat sidor hos mig själv som man har tänkt 

att så här är jag men så upptäcker man att man inte riktigt är så utan jag är så här. Förstår 

du vad jag menar? Så på så sätt har det väl påverkat men annars är man ju den man är 

som personlighet liksom (Agda). 

 

 Rektor A vänder på perspektivet och poängterar att det är viktigt att mängden tid som 

försteläraren har inte enbart ägnas åt läsning för egen vinnings skull, utan att den kommer resten 

av personalen till gagn. 

 

Det kan också vara negativt om det inte upplevs av resten av personalen att den som är 

förstelärare gör någonting för att den har egentlig tid i uppdraget för att kunna göra eller 

att man använder för mycket av sin tid för att bara läsa på själv. Och inte visa på utåt 

för det har också varit så att det kan ge negativ effekt för då undrar de ju vad 

förstelärarna gör egentligen. Vad ska de ha de där femtusen till för det händer ju ändå 

ingenting (Rektor A). 
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Att uppdraget är tidsbegränsat ger en fördel i att uppdraget tar slut om inte försteläraren når upp 

till de förväntningar som finns. Det ger signaler som kan tolkas som att personlig utveckling i 

samband med försteläraruppdraget är bra.  

 

I försteläraruppdraget finns signifikanta transformativa rörelser, varav begreppen runt 

uppdraget är en. Av vana, tenderar vi att fylla ord och begrepp med för oss redan kända teorier 

och förutsättningar något som ANT hjälper till att hålla i schack. Dessutom bidrar ANT till att 

skapa utrymme för aktörerna att synliggöras och utforskas, och hindrar nätverkets banor från 

att rasa. ANT bidrar också till att aktörerna finner sina "distinctive ways of expanding" (Latour, 

2013, s. 48). Begreppet förstelärare tas upp i intervjuerna och respondenterna är eniga om att 

lärare med särskilt uppdrag vore ett lämpligare begrepp. Förstelärare har en negativ klang 

anser respondenterna samtidigt som det signalerar att uppdraget är viktigt och inbegriper vissa 

förväntningar. Då begreppet i sig är så otydligt minskar stängs ett antal kompetenta sökande ute 

redan innan rekryteringen startat. Några av respondenterna medger att de inte trodde sig vara 

tillräckligt duktiga för ett försteläraruppdrag utan såg sig inte tillräckligt duktiga innan de insåg 

att de fyllde kriterierna för att kunna söka det. 

 

Nej jag hade inte det (sökt försteläraruppdrag) för att jag har inte tyckt att jag har varit 

tillräckligt duktig. Jag tyckte att när de här uppdragen kom att man måste vara duktig 

på att undervisa i klassrummet och ha en viss struktur. Det fattade inte jag att det kunde 

jag, och att jag hade kunnat söka då. Så jag gjorde ju inte det. Och sen när jag kom på 

det så var uppdragen slut i den kommunen där jag jobbade för där är dom på livstid. 

Och då var det liksom kört. Det portionerades ut under två år och då var inte jag där. 

Jag hade inte självförtroendet och andra sa att det är väl klart att du ska ha ett förste 

lärare uppdrag. Men jag visste inte vad jag skulle- vad ska jag säga- lite grann som vi 

skulle göra det här uppdraget till våran förstelärare träff där vi ska berätta om vad vi 

gör, vad ska jag komma med? Vad kan jag? Så då var det för sent så då hade jag börja 

titta egentligen på att byta kommun eftersom jag upplever att jag har varit trogen samma 

kommun och samma skola i över 20 år men inte fått någon bra löneutveckling eftersom 

man gör ju bra hela tiden och då får man inte så mycket löneutveckling… Sedan älskar 

jag att undervisa det är ju det som är det jag vill göra i uppdraget då får jag visa allt det 

här jag är bra på (Asta). 

 

Eftersom rektorer skall identifiera skolans behov av utvecklingsområden, ansvara för 

rekryteringen samt styra över sina förstelärartjänster och anpassa dem efter skolans behov och 

förstelärarnas kompetenser, kan tjänsterna till stor del skräddarsys och tolkas som lockbete. Det 

är inte alltid en kommun kan tillgodose sina önskade utvecklingsbehov med redan befintlig 

personal, något som är en känslig fråga.  Britta ser det som att hon lockades till kommunen med 

en förstelärartjänst. 

 

Sen när jag sökte hit så ville de ju locka lite. ”Du får en förstelärartjänst här också om 

du kommer hit” (Britta). 
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Hedda, å andra sidan, har arbetat länge i kommunen och är av en annan åsikt:  

 

Sen tycker inte jag att det är rätt att använda den i rekryteringssyfte. Jag tycker inte att 

det är det. Vi har så himla många fantastiska lärare som gör ett så fantastiskt arbete som 

kanske istället skulle få del av det här statliga bidraget. Ibland tycker jag att det används 

fel. Det används lite som att man läser det i kontaktannonser nej det gör man inte men 

jag menar i platsannonser. Skratt. Att söka till oss så får du en förstelärartjänst och då 

anställer man en människa som man inte har en aning om vad det är för någon. Visst 

man kan ta referenser men du har inte en aning om den kommer att bidra med någonting 

så fastän den får 5000 kr mer i månaden och det kan jag tycka att det blir lite fel (Hedda). 

 

Utifrån Heddas uttryckta åsikter, tolkar hon förstelärartjänster som ett belöningssystem för 

redan utfört arbete, snarare än ett utvecklingsuppdrag där verksamheten styr behovet. Hon anser 

också att eftersom läraren ska kunna uppvisa dokumenterad yrkesskicklighet väljer rektorer 

ibland kandidater till uppdraget som de inte har egen erfarenhet av utan måste förlita sig på 

referenser. Detta skapar som tidigare nämnts en ambivalens, eftersom Skolverket och SKL 

syftar till att försteläraruppdragen är instiftade uppdrag som skall utföras, inte för att lärare skall 

premieras för redan utfört arbete. 

 

Förstelärare är något man är, något som visas i de kommuner som har permanentat uppdragen 

som tillsvidaretjänster som Asta nämner. Det innebär att många som inte insåg vad tjänster som 

förstelärare innebar när de lanserades, uteslöts därmed från möjligheten att arbeta 

skolutvecklande, såtillvida de inte söker sig till en annan kommun som Asta gjorde. Agda 

trodde också att förstelärare var någon som var extra duktig innan hon sökte. 

 

Innan jag blev förstelärare själv så tänkte jag nog kanske att det skulle vara någon som 

var extra duktig, förstår du? Då tänkte jag nog så att den och den som har det uppdraget 

kan mycket mer om det här och så. Fast idag tänker inte så om förstelärare. Idag tänker 

jag mera så att man har fått ett uppdrag. Det är inte att jag är en förstelärare utan jag 

har fått ett uppdrag. Det har ändrats och nu förstår jag mer att det är ett uppdrag, inte att 

man är bäst. Men jag tänker mer att det är så, att man jobbar ju på uppdrag (Agda). 

 

Den före detta förvaltningschefen myntade begreppet lärare med särskilt uppdrag, vilket 

studiens respondenter upplevde positivt, liksom att olika begrepp kan signalera olika innebörder 

i olika forum.  

 

I forum som bland andra förstelärare tycker jag att det är ett helt okej begrepp, men jag 

förstår kommentarerna som man hört andra råka ut för. ”Vad är jag då? Andrelärare? 

Sistelärare? Men jag har själv inte blivit drabbad av nedsättande kommentarer. 

Samtidigt har jag en stolthet i mitt förordnande att jag faktiskt gör någonting annat som 

inte alla gör (Anna).  

 

En del förstelärare ser att de har uppdraget snarare än att det är något de är, något som ger 

tydligare förväntningar och inte gör det till en del i deras yrkesmässiga identitet. Ett uppdrag är 
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tidsbegränsat i sig, det är något man utför och sedan tar sig an ett nytt. Det tar bort en press från 

försteläraren som kan vila i att utföra uppdrag tillfredsställande och inte vara bäst jämt. 

 

Det är inte att jag är en förstelärare utan jag har fått ett uppdrag det har ändrats nu förstår 

jag mer att det är ett uppdrag inte att man är bäst. Men jag tänker mer att det är så att 

man jobbar ju på uppdrag (Agda). 

 

Begreppet förstelärare ger också positiva signaler, men denna tolkning kan antas förekomma i 

kretsar där förutsättningar för försteläraruppdraget och dess innebörd är bekanta.  

 

För mig är det positivt det utstrålar utveckling, framåtanda och vilja. Men också krav 

(Asta). 

 

Att kraven ses redan i begreppet innebär att en del tänkbara kandidater till uppdragen sållas bort 

redan i rekryteringsprocessen, samtidigt som det faktiskt är ett uppdrag som innebär krav på 

egenskaper som exempelvis framåtanda och vilja. Andra förstelärare uttrycker en viss 

frustration över att begreppet förstelärare skapat missförstånd hos andra om uppdragets 

innebörd.   

 

… jag kan ju hålla med om att just ordet förstelärare kan ju vara lite… alltså det är ju 

inte det att man är förstelärare alltså på det sättet men det är ju mer att man vill ha ett 

utvecklingsuppdrag, ett uppdrag utöver sitt ordinarie uppdrag. Så utvecklingsledare 

eller någonting sånt skulle ju låta bättre för man har ju fått mycket skit för det… (Britta) 

 

Men sen så kanske man inte ska heta förstelärare? Det stör mig lite. Man har ju ett 

särskilt uppdrag lite så som vår förvaltningschef sa att man är lärare med särskilt 

uppdrag jag tycker ju att det är bättre (Agda). 

 

Ovanstående citat exemplifierar hur ANTs syftar till att synliggöra heterogeniteten och 

ambivalensen i försteläraruppdraget, samtidigt som det beskriver hur resultatet blir som det blir. 

Rektor A konstaterar i sin tur att i det begreppet lärare med särskilt uppdrag finns en 

tidsbegränsning redan i begreppet då uppdrag är tidsbegränsade, och hon använder begreppet 

under intervjun. 

 

Jag tycker inte att ordet förstelärare är ett bra ord. För finns det andra och tredjelärare 

då eller? Nej det gör det inte. Lärare med särskilt uppdrag tycker jag är bättre, det skulle 

jag vilja kalla det för det är mer tydligt i vad det innebär. Vaddå förstelärare? Vad är du 

först i då? Först i kön eller vad är jag först i? Är jag först eller bäst? Ordet är inte så 

trevligt och så kommer de andra som andralärare, och sen kommer tredjelärarna också 

då, var är dom i ledet? Nej jag tycker att ordet är högst fel. Jag skulle vilja ha lärare med 

särskilt uppdrag. För då kan man få frågan vad har du för särskilt uppdrag? Jag jobbar 

med digitalisering. Vad har du för särskilt uppdrag? (Rektor A). 
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Då en stor del av förstelärarnas input kommer från egen sökt och vald litteratur och egna valda 

källor kan nättroll smyga sig in. Beroende på om inputen är positiv eller negativt inställd till 

olika delar av skolans uppdrag kan den vara en aktör som verkar livsuppehållande, stärkande 

eller medierande Försteläraruppdraget bringar asymmetrier såsom karriärutveckling kontra 

kunskapsförbättring i ljuset. Ju starkare aktörer, desto stabilare nätverk, vilket indikerar att 

styrdokumenten runt försteläraruppdraget är viktiga. Lärare är viktiga för elevers 

kunskapsinhämtning och utveckling (Hattie, 2014) men om utvecklingen och 

karriärmöjligheterna inom professionen blir det viktigaste med försteläraruppdraget är 

asymmetrin med försteläraruppdraget ett faktum. Förstelärarna hävdar att de behöver tid för sitt 

uppdrag, vilket får medhåll av studiens intervjuade rektorer. Viktigt är då att den tid som ges 

för uppdraget verkligen kommer eleverna till nytta och inte enbart gynnar lärarens personliga 

utveckling. Rektorer är nöjda med att ha förstelärare då det signalerar en viss status, står som 

en garant för att skolutveckling sker och den pedagogiska ledarrollen har delegerats. Lyckas 

uppdragen och kollegiet känner att de utvecklas, eller att elevers mätbara kunskaper kan ses 

öka, kan rektorer vara stolta. Om de inte lyckas-finns en förstelärarna som eventuella 

syndabockar, trots att de inte alltid getts förutsättningar för att genomföra utvecklande insatser 

som leder till synbara resultat. Förstelärarna konstaterar att de behöver tid för att utvecklas, tid 

för att läsa och reflektera, vilket de också upplever sig ha fått även om de önskar mer tid till 

detta personlighetsutvecklande uppdrag. Förstelärarreformen lämnar stort tolkningsutrymme 

för de som ska genomföra och hantera den, vilket i praktiken är rektorerna eftersom de ansvarar 

för rekrytering, implementering och kontinuerlig analys och vidareutveckling av uppdraget.  

Rektors roll har därmed förändrats och en viss del av rektors roll som pedagogisk ledare hamnar 

på förstelärarna.   

 

I sin enklaste variant inkluderar nätverket en grupp lärare, i en utvidgad variant en grupp 

lärare och en grupp skolor… Nätverk som organisatorisk form för utveckling och 

förnyelse säger inget om hur förbindelser etableras, det gör inte heller gällande att 

nätverk är relationella effekter eller att varje aktör som ingår i nätverket utgör ett nät av 

förbindelser med andra aktörer (Nyvaller, 2015, s. 43). 

 

Många relationer mellan olika aktörer bidrar till förändring och utveckling, och i dessa flöden 

kan metodologiska insikter i förändringsprocesser uppstå. I detta arbete eftersträvas att fånga 

översättningar, medieringar och omvandlingar mellan aktörer som bidragit till, och fortsätter 

bidra till att forma försteläraruppdraget- ett uppdrag för utveckling, under utveckling, samt att 

visa att det är en omöjlighet att ha ett försteläraruppdrag som ser lika ut över hela landet. Eller 

ens i en kommun eftersom inte förvaltningar leder centrala förändrings- och utvecklingsarbeten 

utan mycket åligger förstelärarna i form av egen drivkraft och intresse. Detta kan ses positivt 

om man har drivna förstelärare och rektorer med en vision om vart skolan är på väg men 

negativt om visionen är så otydlig så att försteläraruppdraget upplevs flytande och luddigt. 

Försteläraruppdraget är ett uppdrag som påverkat av aktörer har formats, omformats och 

fortfarande formas av aktörers och materialiteters roller, relationer, asymmetrier och 

omvandlingar, uppståndna i nätverket runt uppdraget. Utfallet, eller resultatet blev inte likt det 

Riksdagens utbildningsutskott presenterade sitt betänkande gällande karriärtjänster 2012, då 

syftet var att premiera yrkesskickliga lärare. Nu används det mer som lockbete för behöriga och 
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legitimerade lärare till olika skolor. Det blev inte som tänkt från början, men eftersom det är ett 

uppdrag för utveckling, under utveckling, är det i ständig omformning.  

 

6.3 En tudelad reform i symmetri 

Sedan kommunaliseringen av skolan i början av 1990- talet har reformer genomförts och 

påverkat offentlig förvaltning som exempelvis skolor. New Public Management (NPM) är inte 

ett skapat koncept utan ett mångfacetterat begrepp för reformer som har genomförts och 

påverkat offentlig förvaltning (Almqvist, 2006). NPM innebär att kundens fria val leder till 

ökad kvalitet i jämförelse med traditionella offentliga förvaltningar, det vill säga att elever och 

elevers vårdnadshavare i det här fallet kan välja skolor i det fria skolvalet. NPM kan 

sammanfattas handla om konkurrensutsättning, kontraktsstyrning och kontroll. Offentlig sektor 

anpassas efter marknaden med företag som förebilder. Styrningen sker målrationellt med syfte 

att effektivisera, kontroller och öka mätbarhet för att kunna nå sin yttersta potential. Mål sätts 

upp, arbete mot målen genomförs och utvärderas (Almqvist, 2006).  I Regeringens promemoria 

(Utbildningsdepartementet, 2012) beskrivs hur andra länder genomfört initiativ för att attrahera 

lärare i yrket, behålla befintliga och identifiera och premiera duktiga lärare. Det svenska 

uttalade motivet till reformen poängterar karriärmöjligheten för lärare utan att de för den skull 

lämnar undervisningen. När förbindelser finns mellan vissa aktörer, omvandlas kraften i 

processen att utveckla försteläraruppdraget i en viss riktning. När karriär- och skolreformen 

harmonierar med den lokala organisationens uppdrag och dess aktörer, leder 

försteläraruppdraget till utveckling. Med hjälp av ANT synliggörs hur försteläraruppdraget 

påverkas och förändras genom lokala förhandlingar mellan aktörer, där uppdraget formas, 

omformas, ifrågasätts, utmanas och/eller bekräftas. 

 

Jag har ett nära samarbete med mina förstelärarkollegor och min chef så jag vill gärna 

se det som att vi utför uppdrag på beställning av chefen… Vi förstelärare arbetar med 

kollegialt lärande och ansvarar för konferenser och en del inslag på studiedagar och så 

vidare. Jag beställer en del material från SKL och andra myndigheter som vi ska 

diskutera och så. Jag går på en del möten, läser en del, söker efter goda exempel och så 

vidare. Någon händelse jag känner mig nöjd med var en satsning vi gjorde med våra 

elevassistenter i höstas. Vi körde SPSMs modul som heter NPF- paketet vilket innebär 

att vi handledde dem i diskussioner som de förberedde genom att läsa artiklar och se på 

filmer. Det som var roligast med det var att de själva var så nöjda och då känner man 

att man gör skillnad på något vis. De rekommenderade att all personal på skolan skulle 

få göra den (Anna). 

 

Försteläraruppdraget handlar i mångt och mycket om att hitta vägar till hur man förhåller sig 

till andra aktörer. Kunskap sprids via försteläraren som medierare och kommer både personal 

och elever till nytta, vilket i sin tur också leder till att de måste hitta sätt att förhålla sig till 

försteläraren. NPM kan också generera en skolifierad idé om kollegialt lärande som smörjmedel 

för organisationsförändringar, varav förstelärarreformen kan ses vara en del. Förstelärarna kan 

också ses ha en roll där de påverkar kollegorna i en viss riktning beroende på sina kompetenser 

och engagemang, där också rektors vision spelar en viss roll. En av förstelärarna känner att hon 
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har en flexibilitet i förstelärartjänsten och att hennes kompetens kan tas tillvara där den behövs 

utifrån skolans behov, men att kollegialt lärande är det centrala. I och med det nära samarbetet 

med chefen uppdateras hela tiden skolans behov, och hon kan verka smörjande för kollegorna 

när chefen vill införa någon förändring som sker via förstelärarna. 

 

Gerda nämner att även om inte uppdraget blir som hon tänkt, söker hon vägar och samarbeten 

med andra förstelärare så att utvecklingen på skolan ändå ska fortsätta, vilket kan ses som att 

hon skapar sin egen elit. Hon upplever att hennes uppdrag har blivit luddigare och uppskattade 

mer att ha ett tydligt uppdrag, som innebar att vara handledare i SKLs matematiksatsning 2014. 

Olika målstyrningsreformer har påverkat lärares autonomi och försteläraruppdraget är beroende 

av hur rektorer och huvudmän tolkat och översatt övergripande styrdokument till lokala 

förhållanden anser hon. 

 

Man sa att här får ni lite pengar, vi har kommit på ett ord som heter förstelärare. Välj ut 

era bästa lärare och ge dem lite extra betalt. För det känns ju som att det kanske inte var 

så jätteklara premisser. När vi var i den här resan med SKL (Matematiksatsning) så hade 

man valt ut sju kommuner. Det var våran och sex andra som det var ganska nytt med 

förstelärare i och mycket av våran tid pratade ju vi om hur de hade löst sina 

förstelärareuppdrag och det var sju olika sätt i det här sju olika kommunerna. Några 

hade fått det på livstid, några hade fått jätteluddiga uppdrag och några skulle fortsätta 

exakt som vanligt men skulle få extra pengar för att de var bra och engagerade lärare. 

Så jag tänker att om vi går så hela vägen högst upp så var det ett väldigt luddigt uppdrag 

där man släppte ett namn och man fixade pengar. Eller bestämde liksom att så här 

mycket pengar finns det i reformen men jag tror ändå att det var rätt väg att gå för att 

höja statusen på läraryrket för att helt plötsligt så började man prata om skolutveckling 

lärare som i det tysta kanske jobbar och jag är jättebra grejer så varför ska de inte få lite 

credit för det? Det har ju ändå varit en organisation med ganska få karriärs utvecklingar 

liksom du är lärare eller så är du rektor. That’s it liksom (Gerda). 

 

Att ha modulpedagogik som exempelvis SKLs Matematiksatsning och Skolverkets Läslyft som 

är förslag på uppgifter i försteläraruppdrag (Hjalmarsson & Löfdahl Hultman, 2016), kan ses 

som gynnsamt utifrån sitt mätvärde och ge möjlighet att utvärdera, men är det verkligen det 

som möter skolans, och elevernas behov?  Nu har hennes uppdrag bestått i att bland annat 

handleda outbildade kollegor, vilket hon kunde påverka när det var dags att söka om uppdraget. 

Tiden är en aktör som för henne är viktig men saknas. Hon tillsammans med två kollegor från 

en annan skola som tillhör samma rektorsområde försöker samarbeta utifrån befintliga resurser. 

 

Vi försöker att få till någon timme i veckan men den äts så lätt upp. Det var skillnad när 

man hade en dag i veckan då hade jag ingen undervisning. Och var jag iväg och 

handledde så förberedde jag mina handledningstillfällen så det jag har nu på pappret att 

jag gör är att vi vill ha handledning, stöttning med lagledare i skolan och utveckling 

ledarskap i klassrummet eller det här som vi vill utveckla på den här skolan. Det är en 

del i det men ja läser jag mitt uppdrag så tycker jag att det kanske inte är att jag jobbar 

med kvalitet och kvalitetsutveckling och se till att den följs upp och att det arbetet rullar 
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på i vardagen. Det är inte alltid jätte roliga uppdrag men jag ser ändå till att göra det 

(Gerda).  

 

Gerda uttrycker hur NPM genererar en skolifierad idé om kollegialt lärande som smörjmedel 

för organisationsförändringar som förstelärarreformen kan vara en del. Hon beskriver hur 

hennes flexibilitet i förstelärartjänsten och kompetens tas tillvara där den behövs utifrån 

skolans behov, men också hur det vardagliga arbetet tar utrymme från utvecklingsuppdraget. 

Skolans behov uppdateras hela tiden hon är en medierande aktör mellan chefen och 

kollegorna, speciellt när förändring ska ske via förstelärarna. 

 

Och i och med att det ligger i våra uppdrag att ha ett lagledaruppdrag så går det åt väldigt 

mycket tid till det här praktiska lagledare sakerna att lösa. Folk är borta och det behöver 

ändras i schemat vilket också ligger på mig. Information och allt som jag som jobbar på 

en sån liten skola behöver ordna, som stora skolor har i form av olika personer 

representerar jag ensam på den här lilla skolan… Jag tänker också att många av oss 

brinner ju för sin undervisning och vill ju så klart göra ett bra jobb. Det är inte lätt att 

säga så här att ja jag går bara in och drar över en lektion, jag får lite tid att planera sedan, 

för att jag ska ha tid över till mitt försteläraruppdrag. Så funkar ju inte vi för vi som 

sitter på förstelärartjänsterna har ju inte mer tid till vår planering av undervisning… 

Men så händer det att någon blir sjuk eller att det händer någonting annat och då har 

man det praktiska att lösa när man står där på morgonen. Då kan man inte bara säga att 

men jag har min förstelärartid och inte lösa problemet. Imorgon då vet jag att då kommer 

inte min kollega och då måste jag lösa hennes lektioner eller så måste jag ringa till några 

föräldrar för att det har varit bråk på rasten. Jag måste följa upp det här ärendet eller 

utvecklingssamtalet för att vi har ett åtgärdsprogram som måste skrivas eller utvärderas. 

Alltså förstår du, vi har en vardag och den äter upp tiden eller så är inte jag tillräckligt 

bra på att säga; nej på onsdagen kan jag inte delta i det här, för att då har jag min 

förstelärartid (Gerda). 

 

Ambitioner och vardagligt arbete harmonierar inte alltid, och en lärares högsta prioritet är 

att få vardagen att fungera. Skolutveckling lämnas åt den tid som blir över. 

Försteläraruppdragets funktion och position i en utbildningsorganisation innehåller lokala 

avtal med tid, typ av tjänst, anställningsvillkor, förväntningar. Det finns dock delar i de 

lokala avtalen som lockar likväl som avskräcker lämpliga kandidater att söka, som 

exempelvis delar som anställningsvillkor. Kommunen i fråga tillämpar semestertjänst för 

förstelärare och  

 

… många säger att de skulle aldrig byta bort sin ferietjänst (Högalid). 

 

Förstelärarna kan ses som en länk mellan rektor och övriga i kollegiet, en styrka som bör 

tillvaratas för att få det vardagliga arbetet och skolutvecklingen att harmoniera, utan att det ena 

utesluter det andra.  
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Styrkorna är ju om det blir en utveckling på skolan så blir det också ett steg mot 

likvärdigheten tänker jag. Styrkor är ju också att förhoppningsvis så kommer ju 

förstelärarna att vara en länk mellan många olika pedagoger som lär av varandra för det 

finns andra pedagoger… alla pedagoger är duktiga och man har att lära av varandra, det 

är ju så i skolan hur som helst. Och då kan dom vara en länk däremellan. Styrkan är 

också att de kan vara goda exempel och visa på vad som finns och vad man använda 

och utveckla. Styrkor mer alltså är att vara goda ambassadörer för skolan också tänker 

jag, och i det man är förstelärare i. Att man visar själv att man är ett gott exempel det är 

ju en styrka. Sen är det ju en styrka i att få ha en förstelärare på en skola, det hjälper ju 

skolan att driva utvecklingsarbete framåt för det jag menar som rektor så sitter man ju 

och ska äga och man ska vara ett gott exempel men man kan ju inte driva allting, det 

går ju inte. På så vis är ju förstelärarna jättebra, de har ett eget uppdrag och ett extra 

uppdrag i det här (Rektor A). 

 

Relationerna mellan olika aktörer är det som binder samman aktörer till ett aktör-nätverk. Det 

är också aktörer som i relation med förstelärarna och rektorerna skapar en omvandling. 

Förstelärarna ska utföra och infria statliga önskemål, något som kan ge olika resultat för 

skolutveckling. Uppdraget kan ses vara ett tvetydigt statligt uppdrag med vällovliga idéer om 

inkludering och utveckling som på olika sätt medieras och förråds av lokala med- och 

motkrafter. Det som för någon förstelärare och rektor kan ses som medkrafter kan för en annan 

ses som motkrafter. Med rätt förutsättningar, anpassade utifrån varje skolas behov och 

förstelärares kompetens, kan en fantastisk skolutveckling ske, i samverkan med andra aktörer. 

Utan förutsättningar blir det inget mer än ett sätt för vissa lärare att lyfta 5000 kronor extra i lön 

varje månad under tre års tid. Det kan jämföras med att förutsättningar i sig inte skapar ett 

skolutvecklande försteläraruppdrag, utan att det med hjälp av ANT bidrar till att visa hur olika 

aktörer arrangerar sig i nätverket runt försteläraruppdraget. Med hjälp av stabiliserande aktörer 

såsom tydliga styrdokument och tydlig organisation skapar processens kraft uthållighet. 

Förstelärarnas del i det kommunala nätverket är också en stabiliserade del i aktör-nätverket, 

med deras uppdrag som treårsförordnanden. De, som aktörer, ges möjlighet att etableras genom 

sina förbindelser, relationer och interaktion med andra förstelärare på nätverksträffarna i 

kommunen och de är inte givna på förhand utan synliggörs efterhand (Law, 2007).   

 

Försteläraruppdragets utformande ligger i händerna på lärare, skolledare, utvecklingsledare, 

utvecklingsstrateger, förvaltningschefer och Skolverket, likväl som en mängd andra aktörer, 

men det är inte mängden aktörer eller relationer som är det väsentliga i ett ANT-perspektiv utan 

kraften i dessa relationer som formar aktörerna och vilka avtryck och resultat det ger. 

Uppdragets karriärvägar uppstår som en del av relationella asymmetrier och omvandlingar och 

allt som finns i ett nätverk blir medskapare av det, och påverkas av det. Samtidigt som världen 

påverkar och skapar oss, skapar och påverkar vi den (Lenz Taguchi, 2012), likt 

försteläraruppdraget påverkar förstelärarna och andra inom skolvärlden, likväl som de påverkar 

försteläraruppdraget. Villkor för aktörers agerande är av vikt att undersöka likväl som vad de 

kan göra från sina positioner i nätverket. För att förstå hur aktörer agerar och förändras är det 

viktigt att studera varifrån de kommer, vad de består av och hur de utmanas. Det innebär 

angreppssätt som även synliggör individers roll till det strukturella. Rektor har en grannlaga 
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uppgift i att skapa tydlighet i förstelärarnas uppdrag något som försvåras av den tidsbegränsning 

många har i sina förordnanden. Om en rektor är ny och ärver förstelärare som arbetar efter 

tidigare rektors vision, försvåras uppgiften ytterligare. Det är inte heller ett enkelt uppdrag att 

som nytillträdd identifiera skolans behov och skapa skolutvecklingsuppdrag. Kollegiets 

mottagande, redan satta kalendarier påverkar den tid förstelärarna har att tillsammans med 

kollegorna arbeta skolutvecklande, oavsett om försteläraren har nedsättning i tid eller inte.  

 

Försteläraruppdragets utvecklingsvägar kan bestå av relationella asymmetrier, översättningar 

och omvandlingar. För att uppdraget ska ses som lyckosamt, beror det på vems agenda som 

gäller. Är det Skolverket som kan visa på en lyckosam rekrytering? Att man lyckats rekrytera 

förstelärare enligt den planerade prognosen (Statskontoret, 2017)? OECDs ranking av elever i 

PISA- undersökningen (OECD, 2018)? Rektorer som med hjälp av systematiskt arbete kan 

tillskriva förstelärarnas bidrag till skolutveckling, eller skylla på dem vid brist därav? Att ett 

antal förstelärare i varje kommun kunnat klättra på lärarnas karriärstege utan att släppa 

undervisningen helt och hållet? Beroende på vilken aktör som följs, skapas olika bilder av 

försteläraruppdragets olika utvecklings- eller förvecklingsvägar.  

7. Diskussion 
I följande kapitel kommer diskussion om olika aspekter av studiens metodval föras, i relation 

till dess syfte och frågeställningar. Detta följs av en presentation av alternativt metodval och 

resultatdiskussion i relation till syfte, frågeställning samt valt teoretiskt perspektiv. 

Förstelärares utmaningar och möjligheter presenteras och förslag ges till vidare forskning för 

att avslutningsvis behandla studiens styrkor, svagheter och begränsningar.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

Genom att betrakta försteläraruppdraget med hjälp av ANT, kan det ses genom ett kalejdoskop 

som visar en mångfald av mönster som formas och omformas. ANT erbjuder en uppsättning av 

verktyg i form av begrepp som bidrar till hanteringen av detta kalejdoskop för att kunna ställa 

frågor och det ger tekniker som möjliggör att vända ut och in såväl som upp och ner på använda 

studiebegrepp (Idevall Hagren, 2018). En stor del av förstelärarens uppdrag handlar om 

relationsskapande med andra aktörer. Dessa kan bestå av översättningar som är omvandlingar 

som transporteras mellan medierare. Fokus ligger då på översättningarna, eller de 

transporterade omvandlingarna mellan sammankopplade medierare. Dessa omvandlingar ger 

upphov till det sociala, det vill säga olika associationer som kan spåras till olika aktörer och 

deras förbindelser. ANT handlar inte om orsak och verkan, utgångspunkter eller slutpunkter. 

Teorin bidrar till att skapa förståelse för vad det innebär att existera på ett medierat, modifierat 

och förskjutande sätt. Tillvägagångssättet fokuserar inte på existens i sig utan i de framväxande 

förbindelserna och de distribuerade rörelserna. Olika tillstånd i nätverket kräver förbindelser 

mellan olika aktörer och måste förstås ur ett perspektiv där man inser påverkan av att vara 

förbunden med något annat. Det innebär att det inte kan finnas några förbindelser, om det inte 

finns några aktörer.  
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Samspelet mellan nätverkets alla aktörer innebär att uppdraget är, och kommer förbli under 

utveckling. Det kommer formas och omformas över tid genom det centrala arbete som sker hos 

Skolverket och ska förankras, omvandlas och implementeras på lokal nivå, vilket i vissa fall 

kan ses som att det blir ett uppdrag finansierat med statliga medel men som sitter fast i lokala 

bojor.  Försteläraruppdraget förändras också i samspel med angränsande nätverk och dess 

aktörer. Lärare, skolledare, utvecklingsledare, utvecklingsstrateger, förvaltningschefer får 

rollen som översättare, det vill säga de bidrar till ett omskapande av relationer och deras 

meningar av de idéer som finns i styrdokumenten om försteläraruppdraget, i det nätverk som 

omger det.  Icke-mänskliga aktörer, materialiteter, har en förmåga att stabilisera nätverk och är 

nödvändiga för dess existens. Utan dessa stabiliserande materialiteter är det omöjligt att forma 

uppdraget. Om dessa materialiteter är i ständig förändring utifrån påverkan av rektorsbyten och 

kraftig personalomsättning exempelvis, destabiliseras nätverket. Om tilliten till förstelärarna 

brister hos övriga kollegor, kommer med största sannolikhet ett destabiliserande av nätverket 

som omger försteläraruppdraget också att bli resultatet och reformen blir verkanslös.  

Utbildningsförändringar är aldrig är neutrala och förstelärarreformen har väckt många olika 

känslor i lärarleden som exempelvis ilska, kritik, oro och stolthet (Erlandsson & Karlsson, 

2018). Begreppet förstelärare är en bidragande orsak till många av dessa känslor. Begrepp, 

enligt ANT, är relationella effekter som aktörer tillskriver en mening och de förs fram i ett 

meningsbärande system, format över tid i empiriska studier och vetenskapliga traditioner (Law, 

1999). Dessa begrepp är inte statiska utan formas och omformas med i sitt sammanhang och 

påverkas av olika aktörer. Som tidigare nämnts, får inte en reform genomslag om inte de som 

påverkas av en den tar till sig av den (Schmidt & Datnow, 2005). Verkligheten är nog så verklig 

liksom den levande definitionen av försteläraruppdraget. “So the real is real enough. It is 

obdurate. It cannot be wished away. But it is also made.” (Law & Urry, 2011, s. 396). Det är 

en av anledningarna till att försteläraruppdraget är ett uppdrag för utveckling och under 

utveckling, det bidrar till framväxten av skolans särskilda attachéer. Det skapas och omformas 

varje dag. Fenwick (2010) ställer frågan vad som kan förstås om utbildningsreformer om man 

kliver utanför nätverksanalysen genom att synliggöra vissa relationer som kan skymma andra 

som ej är att förringa vikten av. I detta nätverk kan konstateras att de aktörer som inte 

synliggörs, som exempelvis vikten av att ha mottaglig personal omkring sig, är viktigare är hela 

försteläraruppdraget i sig. En enskild aktör kan inte ses vara ett nätverks början eller slut eller 

vara dess centrum (Hultman, 2011) och är inte heller helt stabila då de är involverade i ständiga 

transformationer. ”The more extended the network- the more entities that become `enrolled´ 

into its links and `translated´ or transformed in ways that support- the more likely it is to endure 

over time and to extend across regions” (Fenwick, 2010, s. 117). Ju fler stabiliserande aktörer 

som är inblandade i ett nätverk, desto större är dess möjlighet att existera över tid och 

expandera. 

Utifrån studiens forskningsfrågor kan konstateras att en förstelärare i grunden är en modig och 

driven lärare, som brinner för skolutveckling. Som en del i ett oändligt nätverk är det många 

aktörer som påverkar dem, snarare än att de påverkar andra, och resultatet av deras arbete med 

försteläraruppdraget är beroende av många aktörer, förbindelser och transformationer.  
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Försteläraruppdragets funktion och position i en utbildningsorganisation är komplext. 

Förstelärarna kan bland annat ses generera en skolifierad idé om kollegialt lärande som 

smörjmedel för organisationsförändringar som förstelärarna får genomföra. Vidare upplever 

rektorer och förstelärare makten i förstelärarreformen och uppdraget splittrad och fördelad på 

förstelärarna själva, rektorerna, strategerna, förvaltningschefen och regeringen. Det kanske är 

det som är problemet- den är fördelad på för många aktörer som inte har tillräckligt utrymme 

(tidsmässigt, erfarenhetsmässigt och kunskapsmässigt) att kunna hantera det. Det är godtyckligt 

när en del förstelärare har tid för sina särskilda uppdrag, en del bara ska fortsätta driva och 

utveckla sin undervisning. En viktig faktor i hela försteläraruppdraget är just att det ska nå ut 

till alla kollegor på skolan, som ska vara mottagliga för att det ska gynna eleverna eftersom 

syftet med reformen är att bidra till ökad kunskapsutveckling och långsiktigt leda till bättre 

måluppfyllelse. Det råder olika meningar om vem som har makten i förstelärarreformen och 

det beror på hur man definierar begreppet makt. Med tanke på rektorsbyten och byten av 

förvaltningschefer i kommunen finns en risk i att makten ligger hos personer snarare än 

positioner i form av aktörer. Rektorer, som är skolans pedagogiska ledare, vill tillskriva 

kommunens utvecklingsstrateger en stor roll i arbetet runt förstelärarna, något som kan tolkas 

som ett sätt att säga ifrån sig ansvaret för en stor del av skolutvecklingen. Det innebär också att 

man avsäger sig en del av möjligheten att kunna styra och påverka förstelärarnas riktning då 

den överlåts till en aktör som inte befinner sig på respektive skolor och deltar i den dagliga 

verksamheten. Rektorerna försvagar därmed sin egen roll och förstärker 

utvecklingsstrategernas, vilket kan ses som svek (Law, 2007). 

 

Försteläraruppdragets införande bör ses som en produkt av relationella asymmetrier och 

omvandlingar utifrån att de förutsättningar som ligger till grund för uppdraget har formats, 

utvecklats och omformats från den vision Regeringen och Skolverket hade i sitt betänkande 

2012. Det var tänkt som ett utvecklingsuppdrag men gled över till att också bli ett uppdrag för 

att förbättra elevers kunskapsutveckling. I Riksdagens utbildningsutskotts betänkande från 

2012 där karriärtjänster för lärare beskrivs finns ett tydligt syfte förklarat för att höja läraryrkets 

status; ”Ärendet är ett av flera förslag som syftar till att höja läraryrkets status och göra det mer 

attraktivt att arbeta som lärare.” (Riksdagens utbildningsutskott, 2012, s. 5). I detta betänkande 

framgick att en av de viktigaste aktörerna för elevers framgångar är lärarna och detta skulle 

vara ett led i att premiera skickliga lärare samtidigt som det skulle höja läraryrkets status. En 

annan viktig aktör, SKL (Sveriges kommuner och landsting) hade en positiv inställning till 

reformen och höll med om att den skulle innebära karriärmöjligheter för lärare men i första 

hand betraktades som en skolutvecklingsreform hellre än en karriärtjänstreform (Sveriges 

kommuner och Landsting, 2013). ”… the real is produced in thoroughly non- arbitrary ways, 

in dense and extended sets of relations… It is produced with considerable effort, and it is much 

easier to produce some realities than others” (Law & Urry, 2011, s 395- 396). Med andra ord, 

kan konstateras att en mängd olika aktörer och relationer har påverkat uppdraget, som 

fortfarande kan ses vara ett uppdrag för utveckling, under utveckling som kan ses i denna 

studies analys. Genom att synliggöra aktörer och deras förbindelser, relationer och interaktion, 

kan förståelse skapas för vad som kommit att påverka och omforma uppdraget, aktörer som 

kanske inte fanns med i beaktande från start. Vidare påverkar och påverkas alla aktörer av sina 

relationer och interaktioner i detta nätverk runt uppdraget, och det befinner sig i ständig 
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omformning. I försteläraruppdraget finns ett utvecklingsuppdrag (Skolverket, 2015a), vilket 

bekräftas av studiens resultat bekräftar.   

 

7.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod som utgångspunkt i denna studie har genom intervjuer tillhandahållit 

värdefull information som kunnat mejsla fram aktörernas berättelser angående 

försteläraruppdraget. Det har bidragit till att illustrera olika aktörer i det nätverk som skapar, 

formar och omformar försteläraruppdraget.  Att skriva loggbok under studiens arbete skulle 

kunnat påföra ytterligare dimensioner till studien då reflektioner över processen kunnat bidra 

till att skapa bättre förutsättningar att se den ur ett metaperspektiv. En logg är dokumenterade 

praktiska erfarenheter som ligger till grund för reflektioner. Den kan användas för att följa 

arbetet men också för att se praktiska erfarenheter i andra perspektiv. I loggen hade 

anteckningar fått plats, liksom prövande av idéer som sedan kunnat vidareutvecklas. 

Pilotstudien bidrog till viss del till vidareutveckling av bland annat intervjufrågor, men en logg 

hade kunnat leda till ytterligare vidareutveckling av tankar och idéer. 

 

Eftersom ANT är användbart när det sociala är instabilt i ett nätverk har det varit ett passande 

verktyg för att illustrera hur förbindelser, relationer och interaktion påverkar nätverkets aktörer. 

Med hjälp av ANT kan sociala kopplingar i ett nätverk göras för att göra världen så platt som 

möjligt då bildandet av varje ny länk kan synliggöras (Fenwick, 2011). Att använda ANT som 

teoretiskt ramverk, trots att det inte är en teori, utan ett metodkoncept där syftet är att undersöka 

krafter, rörelser och specifika berättelser samt är ett verktyg för att beskriva någonting inte det 

som beskrivs (Latour, 2005, s. 131), har också bidragit till att den lämpat sig väl för denna 

studie. ANT utesluter inte andra metoder utan fungerar tillsammans med dem. Det kan innebära 

en begreppsapparat som leder forskaren genom analyserna på nya sätt, visar på nya aspekter 

och möjligheter som annars inte skulle uppmärksammas. Att studera något med hjälp av ANTs 

synsätt innebär att en väg mot forskning följs, och är inte en väg mot ett slutgiltigt svar (Idevall 

Hagren, 2018). Det är med andra ord inte slutprodukten som undersöks utan de processer som 

leder fram till den verklighet vi har, något som inkluderar misslyckanden, ambivalens och 

konflikter (Mol, 1999), vilket i allra högsta grad gäller studier runt försteläraruppdraget. I ANT-

analyser följs aktörerna för att åskådliggöra hur de konstituerar ett aktör-nätverk. Sådana 

analyser möjliggör för forskaren att studera ett fenomens, i detta fall försteläraruppdragets 

uppkomst och utveckling. Sett ur ett konstruktionistiskt perspektiv där allt (som exempelvis 

skolmiljö, förhållningssätt till elever och varandra, kollegor i utvidgade lärarrum och nätverk 

med mera) är försteläraruppdraget att betraktas som föränderligt och som en del i ett 

sociomateriellt nätverk. Dynamiken och den ständiga förändringen, antingen den är medveten 

eller omedveten, och deltagandet, också det medvetet eller omedvetet, utgör också en del av 

nätverket (Lenz Taguchi, 2012).  

 

7.3. Vidare forskning  

Studien har genomförts på en bruksort med cirka 10 000 invånare och det skulle vara intressant 

att jämföra resultaten mellan olika stora städer samt mellan kommunala skolor och friskolor. 

Vid belysning av förstelärarreformen ur ett systemteoretiskt perspektiv skulle 
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försteläraruppdragets roll och påverkan i skolsystemet kunna identifieras. För att öppna nya 

dörrar och förståelse för förstelärarreformen skulle en studie där mottagaren av reformens röst 

presenteras vara av intresse. Detta för att skapa en bild där både framgångsfaktorer och fällor 

skulle kunna identifieras och synliggöras för att leda till ett än mer utvecklande uppdrag. När 

en del i ett system, i detta fall ett skolsystem eftersom en ny roll införs, påverkas andra delar 

och systemet påverkas i sin helhet (Öqvist, 2008). En systemteori skulle kunna bidra till att 

skapa en helhetsbild och en djupare förståelse för funktioner och kriterier i försteläraruppdraget. 

Det i sin tur skulle kunna leda till att identifiera försteläraruppdragets påverkan i skolsystemet 

som helhet och skulle erbjuda verksamma inom skolan ett användbart verktyg. 

8. Sammanfattning 
Jag har i egenskap av forskare och förstelärare rannsakat mig själv och reflekterat över min roll 

i detta studerade nätverk som omger försteläraruppdraget, eftersom ANT innebär en ovilja att 

utgå från givna förklaringsramar och ställer krav på just rannsakan och reflektion. Min roll som 

forskare, och förstelärare, påverkar de val som görs och vilka aktörer som följs. Det innebär att 

min roll som aktör blir central i denna studies nätverk. Att arbeta med ANT är ett sätt att röra 

sig genom empiriskt material, se på och beskriva ett nätverks sociala samspel, synliggöra 

samspel mellan dolda likväl som öppna perspektiv på försteläraruppdraget. Det erbjuder en 

metodologisk reflektion genom de olika begrepp som återfinns i den verktygslåda ANT är.  

Karriärvägar är en möjlig skönjbar transformativ rörelse som då kan användas mot försteläraren 

själv och utvecklas professionellt, inte bara undervisa, och vänder då bort från att ha fokus på 

elevers ökade måluppfyllelse. Inget är som det syns vara i ett ANT perspektiv, utan relationerna 

är det centrala (Latour, 2005). Är en relation mellan aktörer kraftfull, är aktörerna starka, liksom 

mindre kraftfulla relationer innebär instabilare aktör(er). Det är inte mängden aktörer eller 

relationer som är det väsentliga i ANT utan kraften i dessa relationer som formar aktörerna och 

vilka avtryck och resultat det ger. I denna studie kan det ses som att krafterna mellan aktörer 

som rektor, materialiteter som styrdokument och lokala förutsättningar påverkar 

försteläraruppdraget och avgör om det blir ett karriärfrämjande uppdrag i första hand, eller ett 

som gynnar elevernas kunskapsresultat i första hand. Eleverna som aktörer kommer oftast inte 

till tals i studier om förstelärarreformen, och inte heller i denna studie. Reformer är effekter av 

kamp, förhandlingar och omvandlingar i vilka grupper strävar efter att definiera sig själva 

genom att haka på varaktiga och utbredda nätverk (Fenwick, 2010). Övriga förutsättningar för 

försteläraruppdraget upplevs inte räcka till för att tillgodose förstelärarnas visioner och 

förväntningar om vad de vill uträtta. Rektorerna å andra sidan tycks vara medvetna om detta 

och inte heller förvänta sig mer, utan anpassar kraven utifrån de förutsättningarna som ges. 

 

Försteläraruppdraget ser olika ut i olika kontexter, som rektorsområden, kommuner och delar 

av landet, men också under olika tidsperioder. Olika praktiker utgör en social grund vilket gör 

att fokus ligger på de sociala värden som finns i vardagsaktiviteter snarare än något 

utifrånkommande, socialt konstruerat av människor (Fenwick et al, 2012). Uppdraget kan inte 

förstås enbart som en mänsklig aktion utan måste ses i ett organisatoriskt perspektiv där 

materialiteters och aktörers roller och dynamik är viktiga. Dessa kan reglera och förändra 

pågående processer i nätverket men kan inte enskilt konstruera försteläraruppdraget. Villkoren 

och ramarna för försteläraruppdraget utgörs av idéer som har formaliserats och implementerats 
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i en pedagogisk praktik. Dessa villkor och ramar är knutna till en politisk vilja och ideologi, 

vilket gör att den pedagogiska praktiken är beroende av den, och blir påverkad då statsbidraget 

är en central aktör. Reformen presenterades av Regeringen och Skolverket som står för 

incitamenten och resurserna, som därefter delegerat ansvaret för genomförandet till huvudmän 

och rektorer som i sin tur ska ombesörja att förstelärarna utför uppdraget i ett så kallat top- 

bottom perspektiv. Läroplansteoretisk forskning exempelvis, skiljer på den nivå där de 

formuleras och där de realiseras. På högsta nivån i en hierarki har mål formulerats som en lägre 

nivå ska utföra och göra till handling, vilket återses i förstelärarreformen (Lenz Taguchi, 2012). 

Det är ett svårt sätt att genomföra reformer på i kommunala och statliga verksamheter. De 

faktiska ramarna och hur de konkreta villkoren uppfattas och förstås av yrkesverksam personal 

som påverkar reformens genomslag.  

 

Materialiteter behandlas inte i denna studie som bihang till mänskliga intentioner och 

handlingar som spår av mänskligheten, utan behandlas som ett mänskligt perspektiv som syftar 

till att analysera hela system och hur olika delar binds ihop i ett nät i en föränderlig process. 

Analysen av den materialistiska aktionen ligger i fokus liksom interaktionen snarare än på 

respondenternas känslor och upplevelser av försteläraruppdraget som skulle ha varit fokus om 

studien setts ur ett fenomenologiskt perspektiv. Det mänskliga deltagandet och handlandet är 

en del av det materialistiska nätverket, men inte det centrala. Det är ett bra verktyg i att skapa 

förståelse runt hur förändringar kan uppstå, men också för att kunna se skillnaden i olika 

praktiker som spelar olika roller i att stabilisera ett system eller skapa förvirring i det. Kunskap 

utforskas bortom det som redan är känt, då en cirkulation av materialiserande av 

epistemologiska objekt uppstår och bildar grupperingar som guidar forskaren (Fenwick et al., 

2012). Det är viktigt att processen förstås genom relationerna och dynamiken mellan olika 

aktörer och materialiteter och inte enbart genom separata objekt som är inblandade i det 

sociomaterialistiska nätet som skapar förståelse. ”That is, they all trace interactions among non- 

human as well as human parts of the system, emphasising both the heterogeneity of system 

elements and the need to focus on relations, not separate things or separate individuals” 

(Fenwick et al., 2012, s. 9).  Det visar vikten av att förstå den professionella kunskapen och 

vetandet genom materialistiska dimensioner. Det handlar inte enbart om objekten och texten 

som finns invävda i aktiviteten utan helheten som kan ses som viktiga ögonblick när 

professionella aktiviteter och beslut uppstår.  Försteläraruppdragen är uppdrag som bygger på 

lojalitet och tillit, och är svåra att mäta och utvärdera. Det är uppdrag som utförs utan regelrätta 

kontroller och mätningar, vilket innebär att det är ett uppdrag utan alltför styrda ramar som i 

sin tur leder till ett friare spelrum. Med frihet kommer ansvar, och med ansvar högre lön. En 

fundering som väcks i mig är varför tydligare uppdrag och mer styrning efterfrågas istället för 

att förvalta den frihet som försteläraruppdraget innebär…
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
Hej! 
Jag läser utbildningsvetenskap på magisternivå vid Luleå Tekniska Universitet och skriver 

denna termin mitt examensarbete om 15 HP. Jag gör en kvalitativ studie om förstelärare och 

söker respondenter för intervjuer. Beräknad tid till intervjun är 40-60 minuter och den kan 

genomföras på din eller min arbetsplats på Viggestorpsskolan under arbetstid.  

 

Intervjun består av öppna frågor och jag följer Vetenskapsrådets etiska principer. Det innebär 

att medverkan är frivillig och den kan närsomhelst avbrytas utan att du behöver förklara 

anledningen till varför.  Den insamlade datan, förstörs när uppsatsen godkänns. Alla 

respondenter behandlas anonymt och avidentifieras enligt god forskningsetik. 
 

Handledare: Niclas Ekberg, Universitetslektor, Utbildningsledare Magister 

Utbildningsvetenskap, Luleå tekniska universitet  
 

Tack på förhand! 
 

Vänligen, 
Annelie Mickelsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 
Hej! 

Jag läser utbildningsvetenskap på magisternivå vid Luleå Tekniska Universitet och skriver 

denna termin mitt examensarbete om 15 HP. Jag gör en kvalitativ studie om förstelärare och 

söker respondenter för intervjuer. Beräknad tid till intervjun är 40-60 minuter och den kan 

genomföras på plats efter ditt önskemål. Vidare skulle jag bli tacksam om jag kunde få 

intervjua en eller ett par av förstelärarna på din skola under deras arbetstid.  



 

 
 

 

Intervjun består av öppna frågor och jag följer Vetenskapsrådets etiska principer. Det innebär 

att medverkan är frivillig och den kan närsomhelst avbrytas utan att du behöver förklara 

anledningen till varför.  Den insamlade datan, förstörs när uppsatsen godkänns. Alla 

respondenter behandlas anonymt och avidentifieras enligt god forskningsetik. 

 

Handledare: Niclas Ekberg, Universitetslektor, Utbildningsledare Magister 

Utbildningsvetenskap, Luleå tekniska universitet  

 

Tack på förhand! 

 

Vänligen, 

Annelie Mickelsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 
Intervjuguide förstelärare 

1. Hur upplever du ordet förstelärare?  

2. Vad betyder försteläraruppdraget för dig? 

3. Vad fick dig att söka försteläraruppdraget? 

4. Vad gör du i ditt uppdrag? Ge exempel Kan du beskriva en konkret situation där du 

har känt dig väldigt nöjd och tillfreds/otillräcklig i din roll som FL?  (Kan du beskriva 

någon mer?) Möjligheter att vara vs. Förmågor att bli 

5. Hur vet du vad du ska leverera och vad som förvänta av dig? 

6. Hur får du ”input”? Från vem? Vad består den i? Kan du beskriva en konkret 

händelse?) 

7. Hur motsvarar uppdraget dina förväntningar? 



 

 
 

8. På vilka olika sätt påverkar försteläraruppdraget en organisation? Vad kan den bestå 

av? Från vem eller vad?   

9. Vilken respons har du fått från din omgivning på ditt uppdrag? 

10. Tycker du att du ges rätt förutsättningar för att lyckas med ditt uppdrag? 

11. Känner du att du kan vara med och påverka dina uppgifter inom 

försteläraruppdraget?  

12. Vad tror du att du gör när ditt förordnande går ut? 

 

13. Vem har makten i reformen? 

14. Känner du av tvivel eller misstänksamhet runt ditt uppdrag? Hur uttrycker det sig i 

s f och från vem? 

15. Hur vet du vad du ska leverera och vad som förvänta av dig? Kan du beskriva en 

konkret situation där du har känt dig väldigt nöjd och tillfreds/otillräcklig i din roll 

som FL?  (Kan du beskriva någon mer?) Möjligheter att vara vs. Förmågor att bli 

16. På vilket sätt påverkar försteläraruppdraget en organisation? 

Bilaga 4 
Intervjuguide rektorer 

 

- Vad innebär det att vara lärare? 

- Vad är skolans uppdrag? 

 

- Hur upplever du förstelärarreformen? 

- Vilka styrkor resp svagheter ser du i reformen? 

- Hur upplever du ordet förstelärare? 

- Vad innebär uppdraget för dig?  

- Vilka egenskaper söker du vid rekrytering av förstelärare? 

- Vilka uppgifter ger du förstelärarna? 

- Hur ges dina förstelärare möjligheter till ”input”? 

Ge exempel på input i deras uppdrag 

- Vad gör förstelärare i din organisation när förordnandet går ut? 

 

- På vilka sätt harmonierar försteläraruppdraget med din vision om skolan? 

- På vilka sätt sliter försteläraruppdraget med din vision om skolan? 

- Hur motsvarar uppdraget dina förväntningar gällande skolutveckling och ökad 

måluppfyllelse? 


