












Erbjudande till skolhuvudmän 
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• Statskontoret (2017) skriver att både lärare och 

rektorer uppfattar att den störste nyttan med 

reformen är fler och bättre pedagogiska samtal 

och fler utvecklingsprojekt som leds av 

förstelärare, och de tror att reformen bidrar till 

förbättrad undervisning snarare än att göra 

yrket attraktivt

• När vi jämför skolor som infört respektive ännu 

inte infört karriärtjänster finner vi att 

karriärsteget leder till en lägre 

personalomsättning



Olika typer av förstelärare



Fyra olika strategier för akademi och huvudman att mötas

(Sundberg och Adolfsson 2015)

Vilka är era erfarenheter av dessa?

Spridning Mäklande

Utbildning
Interaktiva 
processer

Statliga 
policies



Aktionslärande - forskningscirkel
• Utgår från deltagarnas dilemman, vardagsproblem. 

• kunskap är handlingsinriktad, o tillämpningsbar (tom lösa en 

konkret uppgift.

• Deltagarna ska ges bättre förutsättningar att hantera 

yrkespraktiken o dess utmaningar

• långvariga, kollektiva processer som resulterar i kvalitativa 

förändringar i deltagarnas förståelse och färdigheter.

• Läraren som reflekterande praktiker, skolan som en lärande 

organisation.

• Ta till vara på ett forskningsintresse hos praktiken

• Kollektiv kunskapsproduktion genom en forskningsprocess!



Kollegialt lärande med systematik

Vetenskaplig grund Beprövad erfarenhet



Utvecklingsarbetet genomförs utifrån det egna uppdraget

Arbetsgång: Systematiskt KvalitetsUtvecklingsArbete

• Konkretisera problembilden 

• Skaffa mer information om tänkbara orsaker

• Analysera och sammanställ en mer komplett problembild

• Utveckla och testa lösningsförslag i praktiken

• Utvärdera utfallet

• Återför resultat och erfarenheter



Skolverkets syfte och mål med 

nätverket/aktionslärandet: 

• Professionsutveckling 

genom kollegialt lärande.

• Fördjupad kunskap om 

pedagogisk processledning 

och olika processverktyg.

• Ramar och strukturer för att 

leda kollegialt lärande med 

utgångspunkt i skolans 

systematiska 

kvalitetsarbete.

• Karriärlärare har kunskap om och 

använder medvetet olika 

strategier och processverktyg i 

sitt uppdrag för att leda 

utvecklingsarbeten i 

verksamheten. 

• Karriärlärare använder varandra 

som resurser i nätverket.

• Karriärlärare bidrar till en 

kompetensutvecklingskultur som 

kännetecknas av ett 

undersökande, utforskande och 

reflekterande förhållningssätt.
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