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Skrivelse om karriärreformens utmaningar och möjligheter 

 
Lärarförbundet har sedan hösten 2013, året när reformen sjösattes, undersökt hur 
våra medlemmar ser på reformens implementering och reformens förväntade 
effekter. Både våra skolledare och lärare anser att karriärtjänsterna kan bidra positivt 
till skolans arbete och utveckling. Medlemmarna signalerar emellertid även att 
karriärtjänsterna skapar utmaningar. Våra kartläggningar av attityderna till reformen 
visar att det finns en utbredd oro över att tjänsterna leder till samarbetssvårigheter, 
avundsjuka och konflikter lärarkollegor emellan. Förstelärare (och i någon mån även 
lektorer) ges inte rätt förutsättningar för sina uppdrag, vilket skapar grogrund för de 
negativa attityderna som nämnts ovan. Vår bild av utmaningarna bekräftas i hög grad 
av Skolverkets rapport Vad gör försteläraren? (2015).1 I rapporten påpekar Skolverket i 
synnerhet behovet av mer tid för uppdraget samt tydliga uppdragsbeskrivningar som 
viktiga faktorer för framgång. Nedan följer sex förslag som syftar till att möta 
reformens utmaningar och vidareutveckla den så att reformen omfattar fler. 
 
 

Tjänsternas legitimitet och status 

- Förslag: Skolverket bör ta fram nationella riktlinjer för rekryteringsprocessens utformning 

En av reformens största utmaningar är karriärtjänsternas legitimitet inom 
skolväsendet i allmänhet och på den enskilda skolan som inrättat karriärtjänster i 
synnerhet. När man jämför huvudmännens processer för tillsättandet av 
karriärtjänster, finner man många olika varianter. En del huvudmän har väl 
genomarbetade rekryteringar som kännetecknas av fokus på meriter, kompetens och 
opartiskhet. Tjänster som tillsatts med gedigna procedurer har högst sannolikt 
mycket större potential att vinna legitimitet.  
   Lärarförbundet föreslår att huvudmännen får statliga riktlinjer att förhålla sig till 
när man rekryterar förstelärare och lektorer. Skolverket bör ges i uppdrag att ta fram 
riktlinjerna och sprida kunskap om dem bland huvudmännen. 

 

                                                 
1 http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation 
 

Till   

Utbildningsminister  

Gustav Fridolin  
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Tydligare uppdragsbeskrivningar  

- Förslag: Skolverket bör ta fram nationella riktlinjer för att förtydliga 
uppdragsbeskrivningarna  

Ur Lärarförbundets kartläggningar av karriärreformen framträder en bild av att 
många uppdragsbeskrivningar är otydliga. Konsekvensen av detta blir att den 
enskilde försteläraren får stora svårigheter både att ta sig an och att motivera sin nya 
tjänst. Skickliga lärares kompetens måste användas för att få till stånd ett kvalitativt 
lärarsamarbete. Uppdragen bör exempelvis handla om att stärka det kollegiala 
lärandet. Skolverket lyfter fram behovet av tydliga försteläraruppdrag som en central 
faktor för att tjänsterna ska kunna bidra till systematiskt kvalitetsarbete i rapporten 
Vad gör försteläraren? (2015).2 Skolinspektionens årsrapport (2014) belyser den 
utbredda osäkerhet som finns kring lärarroller med ansvar för skolutvecklingsarbete.3 
Skolinspektionen skriver följande:  
 
Många lärare i granskningen upplever i dessa roller osäkerhet i förhållande till ansvar och befogenhet. 
De vet inte om de tar på sig uppgifter som egentligen är rektors ansvar. Detta kan leda till att det blir 
oklart vem som leder arbetet. Kopplingen till utvecklingsarbetet kan bli svagt och arbetet riskerar att 
inte upplevas som prioriterat och angeläget.4  

 
Uppdragsbeskrivningarna ska präglas av långsiktighet, tydlighet och skapa en stabil 
grund för varaktiga karriärsteg. Kvalitetsarbetet förutsätter en tydlig rollfördelning 
mellan skolledare och lärare. Nationella riktlinjer är viktiga för att karriärtjänsterna 
ska stimulera till utvecklingsarbete och kollegialt lärande. Skolverket bör således ges i 
uppdrag att ta fram nationella riktlinjer som tydliggör uppdragens innehåll och 
funktion. 
 
 

Tjänsterna ska vara tillsvidareförordnanden 

- Förslag: Inför krav på tillsvidareförordnanden via ändring i förordningen  

Redan efter att de första 3000 tjänsterna hade tillsatts (januari 2014) stod det klart att 
93 procent av huvudmännen inte hade skapat tillsvidaretjänster för sina förstelärare 
och lektorer. Efter tillsättningen av ytterligare 9000 karriärtjänster ser vi samma 
mönster. Drygt 70 procent av karriärtjänsterna är tillfälliga förordnanden enligt 
Skolverket.5 Detta står i strid med reformens intentioner, vilket också den föregående 
regeringen konstaterade. Tjänsterna ska konstrueras så att de är varaktiga karriärsteg 
med tillhörande löneökning, inte tillfälliga projektanställningar. Förordningen 
behöver således ses över i syfte att huvudmännen undantagslöst ger förstelärare och 
lektorer tillsvidareförordnanden. 

 
 

                                                 
2http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?s. 7. 
3http://www.skolinspektionen.se/Documents/publikationssok/regeringsrapporter/arsrapporter/arsr
apport-2014.pdf. s. 28f. 
4 Ibid. 
5 Se not 2. s. 17. 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3423.pdf%3Fk%3D3423
http://www.skolinspektionen.se/Documents/publikationssok/regeringsrapporter/arsrapporter/arsrapport-2014.pdf
http://www.skolinspektionen.se/Documents/publikationssok/regeringsrapporter/arsrapporter/arsrapport-2014.pdf
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Mer tid för uppdraget  

- Förslag: Förtydliga tidsramarna för uppdraget i förordningen 

Lärare med karriärtjänst signalerar via våra enkäter etc. att de saknar tid för 
uppdraget. Många huvudmän ger väldigt lite utrymme för karriärlärarnas behov av 
planering och förkovran. Det riskerar att leda till en orimlig arbetsbelastning med 
stor risk för arbetsrelaterad ohälsa. Utöver detta försämras villkoren för att tjänsterna 
ska kunna göra skillnad för elevresultaten. I Skolverkets rapport Vad gör 
försteläraren? (2015) framhåller man tid för uppdraget som en nödvändig faktor för 
framgång.6 Skolverket skriver: 
 
Förstelärare och lektorer som i sin tjänst fått särskild tid avsatt för utvecklingsuppdrag är generellt sett 
mer positiva till reformen. De menar att det har lett till större fokus på elevernas behov och att lärarna 
arbetar mer reflekterande, och att detta i sin tur leder till att eleverna får en bättre förståelse av vad 
som förväntas av dem. Det kollegiala samarbete som kan förberedas ordentligt leder till en 
strukturerad kompetensutveckling.7  

 
Ett förtydligande av tidsramarna i karriärtjänsterna skulle bidra till att stärka den 
positiva effekten av utvecklingsarbetet. Kollegialt lärande tar tid att planera, leda och 
genomföra. Tidsramarna för det nya uppdraget måste därför tydligare preciseras i 
förordningen för att ta tillvara lärarnas fulla potential att bidra till elevernas och 
skolans utveckling. 
 
 

Öronmärkta lektorstjänster 

- Förslag: Reservera medel för lektorstjänster i förhållande till antalet lärare med slutförd 
forskarutbildning 

Antalet lektorstjänster är för närvarande 130, efter att reformen varit på plats i två år. 
Lektorerna utgör således lite över 1 procent som andel av samtliga karriärtjänster. 
Lärarförbundet gör bedömningen att antalet lektorer skulle kunna vara betydligt fler. 
Lektorerna är en viktig grupp inom skolan. De har stor potential att stärka kontakten 
mellan forskningen och skolväsendet samt att främja lärarprofessionens utveckling 
och status långsiktigt. Ambitionen gällande tillsättningen av lektorer måste vara att 
samtliga lärare med licentiat- eller doktorsexamen som arbetar inom skolan innehar 
en lektorstjänst. Att reservera, i bemärkelsen öronmärka, en viss andel av resurserna 
som ska gå till att skapa karriärtjänster skulle vara ett konstruktivt sätt att öka andelen 
lektorer i skolan. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation s. 8. 
7 Ibid. 
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Förstelärare i förskola och fritidshem 

- Förslag: Karriärsatsning inom förskola och fritidshem motsvarande den som ägt rum i 
grund- och gymnasieskolan 

Den reviderade läroplanen för förskolan har skärpt målen när det gäller matematik, 
språk, naturvetenskap och teknik samt förtydligat uppdraget när det gäller 
utvärdering, uppföljning och utveckling. Förskolan skulle behöva stärkas genom fler 
karriärvägar som stimulerar till utveckling och ökad likvärdighet. 
   Fritidshemmen fyller en mycket viktig och kompletterande funktion i vårt 
skolväsende. Statistik från Skolverket visar tydligt att fritidshemmen får allt sämre 
personaltäthet och att utbildningsnivån hos personalen sjunker på ett oroväckande 
sätt. Karriärtjänster skulle vara ett effektivt sätt att stimulera fritidshemmens arbete 
och höja lärargruppens status.  
En karriärsatsning på lektorer och ”förstelärare” i förskola och fritidshem kan 
exempelvis bidra till att: 
 
• utbildningen i enlighet med skollagen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet  
• generera ny kunskap och därmed utveckla förskolans och fritidshemmens kunskapsbas 
• utveckla och förbättra förskolors och fritidshems arbete med olika prioriterade områden 
• förskolan och fritidshemmen kan bli mer likvärdiga genom satsningar på karriärtjänster i 
utanförskapsområden 

 
Karriärsystemet för förskollärare och lärare inom fritidshem bör inkluderas och 
införlivas i karriärsystemet för lärare i grund- och gymnasieskolan. 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 

 
 
Johanna Jaara Åstrand 
Förbundsordförande 
Lärarförbundet 
 
 
 
 


