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I Sverige finns i skrivande stund drygt tvåhundra lärare som arbetar i kommuner och hos enskilda huvudmän 
som lektorer, med uppdrag att på olika sätt bidra till skolans utveckling. De har alla utöver sin lärarutbildning 
genomfört studier på forskarnivå motsvarande två till fyra års heltidsstudier beroende på om de har en licentiat- 
eller doktorsexamen. Studien som presenteras här ger röst åt dessa personers erfarenheter av sina uppdrag i 
skolan. Det är dock min förhoppning att rapporten kommer att läsas inte enbart av de som den direkt handlar 
om – de forskarutbildade lärarna. Jag hoppas att den blir läst av rektorer, förvaltningschefer, tjänstemän och 
politiker som redan har en eller flera lektorer eller lärare som forskarstuderar anställda i kommunen. 

Rapporten har tillkommit just för att bidra med kunskap för huvudmännen kring hur tjänster kan utformas där 
de forskarutbildade lärarnas kompetenser tas tillvara och kommer till nytta. Fokus har varit att undersöka hur 
forskarutbildade lärare i grundskolan och gymnasiet förstår sina kompetenser, sin roll och sitt uppdrag och vilka 
utvecklingsmöjligheter de ser i sitt arbete. Utöver intervjuerna erbjuder rapporten också referenser till tidigare 
rapporter, studier och promemorior på området. 

Studiens huvudsakliga syfte är att beskriva vilka svårigheter som är förknippade med lektorernas uppdrag och 
som vi vill komma tillrätta med och – inte minst – att lyfta vilka möjligheter som står skolväsendet till buds 
genom att forskarutbildade lärare får utvecklingsuppdrag inom skolan, exempelvis för utformningen av en skola 
som vilar på vetenskaplig grund. 
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Margareta Serder
Vetenskaplig ledare på Kommunförbundet Skåne, FoU Skola. 
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Innehållsförteckning



I studien har sjutton forskarutbildade lärare, de flesta med titeln ”lektor” i grund- eller gymnasieskolan, samt 
två chefer som utmärkt sig genom att satsa på kommunlektorer i sina organisationer, intervjuats. Syftet är att 
lyfta vilka möjligheter som står skolväsendet till buds genom att forskarutbildade lärare får utvecklingsuppdrag 
inom skolan. Hur kan kommunlektorstjänster utformas så att både de forskarutbildade lärarna själva och deras 
arbetsgivare upplever att forskarutbildningens kompetenser tas tillvara och kommer till nytta? Vilka möjligheter 
och svårigheter upplevs i kommunlektorsuppdraget? Rapporten är skriven för huvudmän och kommunlektorer, 
men dess innehåll är av intresse även för lärosäten som bedriver forskarutbildning i samarbete med kommuner 
och för myndigheter. 

Kommunlektorerna anser att de utvecklat en mängd kompetenser av värde för utvecklingen av en skola 
som ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Hit hör att förstå och kunna förhålla sig till 
forskning och vetenskapliga resultat, liksom olika forskningsmetoder, förmågan att snabbt kunna överblicka 
nya kunskapsområden, och ett kritiskt tänkande som innefattar kunskap om analys och reflektion. Vidare 
framhålls mer specifika kunskaper inom respektive avhandlingsområden, exempelvis fördjupade kunskaper inom 
matematikdidaktik, språkutveckling och bedömning.

Kommunlektorernas uppdrag varierar. De relaterar på olika sätt till att utveckla undervisning, men kan också 
innefatta projektledning eller uppdrag där förmågan att analysera och kritiskt granska är centrala. Den senare 
typen lyfts av många som ett uppdrag man anser kan utvecklas och innebär en stor potential i skolan till vilken 
man önskar bidra. Vidare har drygt hälften av kommunlektorerna forskningsrelaterade uppdrag. I rapporten ges 
en mängd exempel på hur dessa uppdrag kan se ut.

Sammanfattning
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Det är i relationerna inom den egna huvudmannen och till akademin som både möjligheter och svårigheter 
framkommer. Kommunlektorsuppdraget upplevs i många fall som ensamt och mandatet som otydligt. Behovet 
av att i dialog med sin/a chef/er uppnå en ömsesidig förståelse av hur uppdraget kan utformas, vad det innebär 
och kan ge för resultat är tydligt, liksom behovet av att skapa ett tydligt professionellt sammanhang som 
stöttas av rektor och andra ledningsnivåer. Det är viktigt att få fortsätta utvecklas även efter forskarstudierna. 
Kommunlektorsuppdraget är känsligt för chefsbyten och underlättas av en organisation som trots byten 
kan skapa kontinuitet. Huvudmannens intresse och engagemang är avgörande för om kommunlektorerna 
upplever att de får bidra med sina nya kunskaper och på sikt spelar det roll för om de vill stanna i sin nuvarande 
organisation.

För att även fortsatt kunna bidra till skolans utveckling framhåller kommunlektorerna behovet av att ingå i ett 
forskningssammanhang. Det behövs för att få tillgång till forskningsartiklar men också för att det upplevs som 
viktigt att fortsätta medverka i produktionen av ny kunskap. Detta ställer krav på både lärosäten och kommuner, 
till exempel att utforma kombinationstjänster eller andra typer av nära samarbete kring praktiknära forskning. 
Även här ges exempel på pågående försök att möjliggöra detta.
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I den här rapporten presenteras en intervjustudie 
där sjutton forskarutbildade lärare, de flesta med 
titeln ”lektor” i grund- eller gymnasieskolan, fått 
ge röst åt sina erfarenheter. Fokus för intervjuerna 
har varit att undersöka hur forskarutbildade lärare 
i dessa skolformer förstår sina kompetenser, 
sin roll och sitt uppdrag och vilka tänkbara 
utvecklingsmöjligheter de ser i sitt arbete hos 
kommunala och fristående huvudmän. Studiens 
huvudsakliga syfte är att lyfta vilka möjligheter som 
står skolväsendet till buds genom att forskarutbildade 
lärare får utvecklingsuppdrag inom skolan, men 
också att beskriva vilka hinder och svårigheter som 
är förknippade med dessa uppdrag. På så vis bidrar 
studien med kunskap för huvudmännen kring hur 
tjänster kan utformas där de forskarutbildade lärarnas 
kompetenser tas tillvara och kommer till nytta.

Studien tar vid där tidigare slutar. För närvarande 
pågår en utvärdering av Karriärsstegsreformen 
(Statskontoret 2015, 2016a), vilken delvis berör 
forskarutbildade lärares tjänster. Där konstateras 
att 70 % av de kommunala och 60 % av de 
fristående huvudmännen sökt statsbidraget för 
karriärtjänster som omfattar både förstelärare och/

eller lektorstjänster. Det är dock endast på en mycket 
liten del av karriärtjänsterna som lektorer tillsatts. 
Antalet förstelärare var i juni 2016 ungefär 17 000 
medan antalet lektorer var 169. Enligt Skolverkets 
statistik finns det ytterligare några lektorer, för vilka 
deras kommuner inte uppbär statsbidrag. Totalt finns 
234 lektorer, varav 200 är lektorer i gymnasieskolan1. 
Statskontorets (2015, 2016a) utvärdering utgörs av 
en enkätstudie. I huvudmännens svar anges främsta 
skälen till att lektorer ej tillsatts att det antingen 
saknats sökande eller anställda som når upp till 
kraven i statsbidragsförordningen, eller att det 
saknas ett behov i verksamheten. De huvudmän som 
däremot tillsatt lektorer vill å andra sidan tillvarata 
forskarkompetens och arbeta mer forskningsbaserat. 
Omkring en fjärdedel av huvudmännen anger att de i 
valet mellan att utse en lektor eller två förstelärare valt 
det senare.

Många av de som idag arbetar inom skolväsendet som 
lektorer kan antas ha genomgått sin forskarutbildning 
inom forskarskolor för lärare. Högskoleverket 
(2012) genomförde innan karriärsstegsreformen en 
utvärdering av hur 2007 års satsning på nationella 
forskarskolor i ämnesdidaktik för lärare slagit 

2. Inledning

1 www.siris.se5



ut. Satsningens huvudsyfte var att tillföra mer 
forskarkompetens om bland annat ämnesdidaktik 
till skolans värld, som en god förutsättning för att 
åstadkomma bättre måluppfyllelse för eleverna 
(Högskoleverket 2012, s. 5). I utvärderingen 
konstateras att 160 lärare totalt genomgått 
forskarutbildning inom de ämnesdidaktiska 
forskarskolorna och att cirka hälften av dessa är 
osäkra på om de vill fortsätta arbeta i skolan. Även om 
såväl lärarna som huvudmännen i studien generellt är 
positiva till vad forskarskolorna bidragit till, är detta 
en besvärande omständighet inte minst eftersom 
satsningen varit kostsam2. De främsta skälen till 
de forskarutbildade lärarnas osäkerhet är att de ser 
få utvecklingsmöjligheter i skolan samt bristande 
handlingsberedskap och intresse i kommunerna. Detta 
konstateras också av Högskoleverket som skriver att 
det är ”få av skolhuvudmännen som har en plan för 
att förvalta och ta tillvara de forskarutbildade lärarnas 
kompetens i skolverksamheten” Högskoleverket 2012, 
s. 5).

Bergmarks (2010) kartläggning av 
kommundoktorander i 44 svenska kommuner har 
också bidragit till kunskapen om forskarutbildade 

lärares uppdrag. I studien konstateras att kommunerna 
behöver ett långsiktigt strategiarbete för att man 
ska kunna tillvarata dessa lärares nya kompetenser. 
Strategier behövs även för hur samverkan mellan 
lärosäte och kommun ska se ut eftersom även det 
framstår som centralt för att nå framgång. En slutsats 
i kartläggningen är också ”att det behövs en ökad 
insikt från politiker, skolchefer, rektorer och lärare 
om att forskning utvecklar skolan” (s. 6). I Bergmarks 
kartläggning dras slutsatsen att kommunerna behöver 
ha en tydligare bild av vad lärares forskarutbildning 
ska leda till i kommunen. Bergmark skriver att det 
därför finns ett behov av att lyfta fram exempel av vad 
som fungerat ”bra”.

Den här intervjustudien visar att de behov som 
Bergmark (2010) och Högskoleverket (2012) 
pekar på fortfarande är aktuella och får betydelse 
för hur forskarutbildade lärare kan verka som 
kommunlektorer i sina kommuner. 

2 250 miljoner kronor (Högskoleverket, 2012). 6



Terminologi – forskarutbildade lärare 
utanför akademin
Terminologin som används i denna rapport är 
följande. Forskarutbildade lärare används för en 
bred kategori av lärare som har licentiat- eller 
doktorsexamen samt en lärarutbildning. Begreppet 
används därmed för en grupp vars forskarexamina 
och lärarexamina kan se olika ut. Forskarutbildade 
lärare kan arbeta som lektorer i en kommun eller 
hos en fristående huvudman, men även som lärare, 
förestelärare, eller i någon förvaltningsfunktion, 
så som exempelvis utvecklingsledare. Lektor 
är en benämning i den karriärstegsreform som 
regeringen beslutade 2013 (SFS 2013:70). Behörig 
som lektor är lärare som har en forskarexamen 
antingen i ett adekvat undervisningsämne eller 
i pedagogik/utbildningsvetenskap. Lektorn ska 
enligt promemorian3 huvudsakligen ägna sig åt 
undervisningsrelaterade uppgifter, samtidigt som 
tjänsten i övrigt kan formuleras av huvudmannen4. 
Skolutveckling kan ingå i ett sådant uppdrag5. Till 
lektorstjänsten har ett statsbidrag kopplats för att 
täcka merkostnaderna i form av högre lön och sociala 
avgifter. Löneökningen för lektor ska vara minst 10 
000 kr i månaden. Kommunerna uppbär således inte 
statsbidrag för samtliga lektorstjänster, 

något som kan förklaras med att alla lektorstjänster 
inte är konstruerade enligt de krav som medger 
statsbidrag. I denna rapport kommer benämningen 
kommunlektorer att användas för forskarutbildade 
lärare i skolväsendet med titeln lektor, för att undgå 
en sammanblandning med den akademiska tjänsten 
universitetslektor. Begreppet kommunlektor omfattar 

i denna rapport alltså även lektorer hos fristående 
huvudmän.

Syfte och frågor som undersöks
Föreliggande studie vill bidra till kunskapen om 
forskarutbildade lärare genom att undersöka följande 
frågor:
 1. Hur kan kommunlektorstjänster utformas 
så att både de forskarutbildade lärarna själva och 
deras arbetsgivare upplever att forskarutbildningens 
kompetenser tas tillvara och kommer till nytta? 
 2. Vilka möjligheter och svårigheter upplevs i   
kommunlektorsuppdraget (alternativt annat uppdrag 
som man har)?

I den mån det är möjligt vill studien bidra med 
sådana goda exempel som efterlysts sedan Bergmarks 
studie av kommundoktorander (2010). Samtidigt 
är det viktigt att belysa eventuella svårigheter som 
är förknippade med uppdraget och rollen som 
forskarutbildad lärare i skolan eftersom även sådan 
kunskap kan bidra till verksamhetsförbättringar.

Studiens kontext
I Regeringskansliets promemoria om karriärvägar 
för lärare i skolväsendet6 som föregick 2013 års 
karriärstegsreform beskrivs syftet med att inrätta 
lektorer och förstelärare i grund- och gymnasieskolan 
så här:

”Syftet med förslagen är att det ska skapas så goda 
förutsättningar som möjligt för de bästa lärarna att göra 
karriär samtidigt som de även fortsättningsvis i allt väsentligt 
ska ägna sig åt undervisning och uppgifter som är en 

7 3 Promemoria U2012/4904/S Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet
4 http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/karriartjanster-for-larare



förutsättning för att bedriva en undervisning av god kvalitet.”

Möjligheten att göra karriär beskrivs därmed som 
ett sätt att få de bästa lärarna att vilja stanna kvar 
i läraryrket. De flesta forskarutbildade lärare som 
idag arbetar i den svenska skolan påbörjade sin 
forskarutbildning innan karriärstegsreformen 
beslutades. Några har fått tjänst som lektor i en 
kommun eller hos en fristående huvudman. Andra har 
blivit förstelärare och ytterligare en del befinner sig 
fortfarande i forskarutbildning. 
Genom reformen har lärare med forskarutbildning 
alltså givits nya karriärvägar inom skolväsendet 
(eller snarare nygamla, då lektorstjänster fanns även 
tidigare) och dessa har kommit att kopplas ihop med 
en väsentligt högre lön än andra lärare, liksom med 
möjligheter till nya uppgifter. Kommunlektorernas 
tjänster har därigenom blivit förknippade och 
sammankopplade med de förstelärare som 
uppstod genom samma reform. Här bör nämnas 
att fördelningen mellan lektorer och förstelärare 
i skolväsendet är ojämn: 80 % av landets 169 
kommunlektorer arbetar på gymnasiet och 13 % 
i grundskolans senare del (Skolverket 2015). För 
förstelärare är förhållandet omvänt: övervägande 
delen av förstelärarna (71 %) finns i grundskolan. 
Detta förhållande speglar möjligen det faktum 
att gymnasieskolan har en lång tradition av att ha 
forskarutbildade lärare i sin personal.

Karriärstegsreformen innebär att diskussionen om 
kommunlektorer innehåller element om karriär och 
lön,

85 Se även Sveriges Kommuner och Landsting (2013) för ett stödmaterial för huvudmannen i arbetet 
med att planera och organisera för karriärtjänster för lärare.

något som är nytt i förhållande till tidigare satsningar 
som gällt lärare och forskarutbildning. Syftet med 
de redan nämnda nationella forskarskolorna var 
exempelvis att öka forskarkompetensen i skolan, 
bland annat i ämnesdidaktik och var inte lika tydligt 
kopplade till lön och karriär. I bakgrunden till hur 
kommunlektorernas uppdrag kommit att formuleras 
finns också 2010 års skollag, som förstärkt tidigare 
skrivningar om att skolans verksamhet ska vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 
2010:800). Vidare finns nationellt formulerade 
krav för kommunlektorn, däribland ett villkor 
om dokumenterad undervisningsskicklighet7. 
Det bör också nämnas att de statligt finansierade 
forskarskolorna har rekonstruerats och återuppstått 
som forskarskolor där huvudmannen står för 
utbildningskostnaden. På så vis har en slags 
”ägandeskap” till lärarnas forskningskompetenser 
blivit en fråga för kommunerna.

De flesta av de lärare som idag kan utses 
till kommunlektorer har således utbildats i 
forskarskolor vars syfte främst varit att öka 
forskningskompetensen i skolväsendet. Nu ingår 
dessa lärare i ett nytt sammanhang – där lön, karriär, 
undervisningsskicklighet och en ny skollag med 
ökade krav avseende den vetenskapliga grunden är 
komponenter.

7 se bilaga 1, SKOLFS 2011:58, 4 §.



Under den tid som denna intervjustudie genomförts 
har det också framstått som allt tydligare att 
förutsättningarna för kommunlektorerna och 
deras huvudmän bör ses i ett sammanhang där en 
snabbt ökande lärarbrist i skolan, nya behörighets- 
och legitimationskrav, samt en oro för sjunkande 
skolresultat blivit viktiga faktorer. De senaste årens 
stora antal nyanlända elever och den lokalbrist som 
därmed uppstått är även de viktiga bakgrundsfaktorer.

Utgångspunkter för studien
Några utgångspunkter behöver nämnas innan studien 
beskrivs närmare.

En första utgångspunkt är att den nuvarande 
konstruktionen av kommunlektorers tjänster inte ses 
som en självklarhet. Den konstruktion som finns, 
med karriärtjänster och forskarskolor som ej längre 
är statligt finansierade, är dock den förutsättning som 
studiens kommunlektorer verkar inom och gentemot. 
Det är dessa villkor som påverkar hur lektorer och 
huvudmän betraktar lektorernas uppdrag.

Nästa viktiga utgångspunkt är att det inte kan 
tas för givet att forskarutbildade lärare enbart 
genom att finnas i skolans organisation höjer 
kvaliteten, måluppfyllelsen eller nivån av framgång i 
skolutvecklingen. Välfungerande skolor som presterar 
goda resultat utifrån sina förutsättningar kan finnas 
utan forskarutbildade lärare och forskarutbildade 
lärare kan finnas i en organisation utan att deras 
arbetsgivare lyckas dra nytta av deras kompetens. 
Studien vill således inte påstå att det måste finnas 
forskarutbildade lärare i skolan.

Den är inte en argumentation för att forskarutbildade 
lärare ska anställas i skolan eller en utvärdering av 
huruvida idén om forskarutbildade lärare är bra eller 
dålig. Däremot betraktas forskarutbildade lärare som 
en möjlighet med stor potential och det är denna 
möjlighet som den här studien vill undersöka.

Kommunlektorer deltar också i sin lokala, specifika 
kontext vilken sannolikt skiljer sig åt på en mängd 
sätt från kommun till kommun, och från skola 
till skola. Det finns också anledning att tro att 
kommunlektorernas uppdrag och kompetenser 
förändras över tid. Det går inte att dra slutsatser från 
denna studie om att huvudmännen gör för lite eller 
gör fel. Frågorna som undersöks är vilka kompetenser 
de forskarutbildade lärarna anser sig ha och hur 
dessa kan operationaliseras i skolan under nuvarande 
eller förändrade anställningsvillkor utifrån den 
erfarenhet de gjort. I studien görs det utifrån hur de 
forskarutbildade själva förstår sitt eget bidrag och de 
eventuella svårigheter de kan se. 

Utifrån detta är förhoppningen att huvudmän 
och lärosäten kan få inspiration och underlag för 
välinformerade beslut. Till skillnad från exempelvis 
den reformtext som föregick karriärreformen8 utgår 
inte denna studie från att forskarutbildade lärare är 
en garanti för skolförbättring. Det behövs särskilda 
förutsättningar för att så ska bli fallet. Begrepp som 
organisationskultur, skolkultur och ledarkultur har alla 
relevans för hur denna kategori av lärare kan bli till i 
dagens utbildningssystem.

9 8 Promemoria U2012/4904/S
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” om man värderar utbildning måste man ju inse att en lång 
forskarutbildning skapar något man inte haft innan

Frida, Storstaden ”



Det finns ett antal forskningsstudier vars slutsatser 
och begrepp är ett stöd för tolkningen av denna studie 
och som därför redogörs för här.

Generellt kan sägas att de förväntningar som finns 
på kommunlektorerna kan delas in i två huvudspår: 
a) förväntan att bidra till mer praktiknära forskning 
i skolan och b) förväntan att bidra till skolutveckling 
och en skola på vetenskaplig grund (Bergmark 2010, 
Högskoleverket 2012, Sveriges Kommuner och 
Landsting m. fl. 2011). I båda fallen finns en förväntan 
att kommunlektorn ska göra skillnad. 

Ulf  Blossing har studerat villkoren för personer 
som har till uppgift att förändra skolans verksamhet. 
Dessa kallar han förändringsagenter (Blossing 
2013).  I Blossings analys framträder olika roller som 
förändringsagenter träder in i9. De olika rollerna skiljer 
sig åt, och bidrar på olika sätt till organisationens 
utveckling. Resultaten som Blossing (2013) beskriver 
visar att utvecklingen av förändringsagenternas arbete 
främjas av att organisationens struktur är tydlig för 
de som arbetar i den, liksom av att det finns en stark 
kommunikation mellan olika grupper i organisationen. 
Förändringsagenternas möjligheter att bidra till 

att utveckla organisationen är vidare beroende av 
relationen till ledarna och cheferna i organisationen 
(Dennis 2004), något som också blir tydligt i denna 
studie.

I Storbritannien finns så kallade ”teacher leaders”, 
vilkas roller liknar kommunlektorns. Day och Harris 
(2003) beskriver teacher leaders genom att urskilja 
fyra funktioner i deras ledarskap. Det handlar för 
det första om att konkretisera principerna för 
skolförbättring så att arbetet ”når” klassrummet. Det 
kan exempelvis ske genom aktionsforskning och/
eller klassrumsobservationer. Den andra funktionen 
handlar om att involvera lärarna, så att de utvecklar 
ett ägarskap till förändringen som ska göras. Den 
tredje funktionen innebär att agera som experter 
och kritiska rådgivare och den fjärde om att främja 
utvecklingen av tillitsfulla relationer mellan lärarna10. 
Lieberman, Saxl och Miles (2000) talar inte om 
funktioner, utan om vilka kompetenser teacher leaders 
behöver. De talar bland annat om en kompetens att 
i organisationen kunna kartlägga, organisera och 
hantera förbättringsprocesser. En vägledande princip 
för teacher leaders är att deras arbete ska främja 
skolors utveckling till så kallade professionella lärande 

3. Tidigare forskning

11 9 Vilka Blossing benämner biträdet, handledaren, projektledaren och organisationsutvecklaren.
10 Dessa fyra funktioner menar jag skulle kunna beskrivas som en översättande funktion, en mobiliserande funktion, en expertfunktion och en relationell funktion.



gemenskaper (Ash & Persall 2000, Edwards Groves & 
Rönnerman 2013).

Magnus Levinsson (2011) som studerat 
utvecklingsledares uppdrag menar att det är en 
mycket vid och omfattande kompetens som 
förändringsagenter förväntas att ha och han frågar 
sig om förväntningarna på att dessa kompetenser 
ska rymmas i en och samma person verkligen är 
realistiska. 

En fråga som tangerar de förväntningar som finns 
på forskarutbildade lärare är när deras uppdrag 
handlar om forskningsbasering av skolan. Några 
tangerande begrepp är skapa forskningsförankring, 
att implementera ett vetenskapligt förhållningssätt 
och att forskningsanknyta verksamheten. Dock 
varierar begreppens betydelse i sammanhang där 
man inte klargjort eller definierat vilken innebörd 
som avses. Daniel Sundbergs och Carl-Henrik 
Adolfsson (2015) finner i sin systematiska översikt 
av de senaste tjugo årens utbildningspolitiska 

frågeställningar och initiativ inte mindre än fyra sätt 
att se på hur forskningsbasering av skolan tänks 
gå till – de fyra modeller som framgår av figuren 
nedan. Tankefigurerna för de fyra modellerna kan 
beskrivas som att forskningsbasering sker genom att 
någon 1) Informerar om forskning (spridning); 2) 
Utvecklar forskningsrelaterad kompetens (utbildning); 
3) Använder och kopplar praktikens frågor till 
forskningsresultat (mäklande) och 4) Utvecklar 
kärnprocesser genom forskning (interaktivt). Sundberg 
och Adolfsson pekar på att ”forskningsbasering 
som åstadkommer förändringar sker i hög grad 
genom en långvarig förhandling mellan användare 
i vilka deras vardagsförståelser och tolkningar av 
skolans kärnprocesser – undervisning och lärande 
är diskuterade, utmanade och ombearbetade”(2015, 
s. 27). Det innebär att forskningsbasering som ska 
leda till förändring av skolans kärnverksamhet har 
goda förutsättningar med en interaktionsmodell. 
Denna är samtidigt tidskrävande och långsam. Att alla 
dessa synsätt existerar är något som framkommer i 
intervjuerna.
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Figur 1. Fyra modeller för forskningsbasering av skolan i de senaste 
tjugo årens policyinitiativ. Källa: Sundberg och Adolfsson (2015).



Urval och beskrivning av data
För att undersöka de uppställda forskningsfrågorna 
genomfördes en intervjustudie under perioden 
november 2015 till juni 2016. De intervjuade är 
lärare som har genomgått en forskarutbildning och 
som har merparten av sin tjänst hos en kommunal 
eller fristående huvudman. Några har en liten del 
av sin tjänst på universitetet/högskolan och några 
befinner sig fortfarande på deltid i slutet av sin 
forskarutbildning. Merparten av de intervjuade har 
en statsbidragsfinansierad lektorstjänst. Detta tolkas 
som att de gjort ett aktivt val att arbeta i skolan från 
en position utanför akademin och att de därmed 
ser en potential i ett sådant uppdrag. Utöver dessa 
har två chefer som utmärkt sig genom att satsa 
på kommunlektorer för skolutvecklingen i sina 
respektive kommuner intervjuats. Dessa intervjuer 
används för att förstå mer av det sammanhang som 
kommunlektorer befinner sig i och refereras endast till 
i det avslutande diskussionskapitlet.

Information om lämpliga informanter har erhållits 
genom olika nätverk och kontakter på regional och 
nationell nivå. Ett kriterium för urvalet har varit 
spridning: de forskarutbildade lärarna som deltagit i 

studien arbetar i olika delar av landet, i små och stora 
kommuner, landsort och stad, hos fristående och 
kommunala huvudmän. De har erfarenhet av nästan 
lika många forskarskolor och forskarutbildningar 
som informanterna är till antalet och de arbetar 
i olika delar av skolsystemet. Av betydelse är att 
alla utom två har en pedagogisk/ämnesdidaktisk 
forskarutbildning. De två övriga har en forskarexamen 
inom ett naturvetenskapligt/tekniskt ämne, men 
har lärarutbildning och arbetar som lektorer på 
gymnasieskolan. Tolv av de sjutton intervjuade lärarna 
är kvinnor. Alla informanter utom en har något 
uppdrag på huvudmannagemensam nivå. Intervjuerna 
har avsett informanternas uppdrag hos huvudmannen. 
Utvecklingsuppdragets formella del av tjänsten har 
varierat mellan 0 och 100%, dock oftast 20 – 50%. 

Samtliga som ombetts att delta i studien har tackat ja. 

4. Metod: Beskrivning av studiens upplägg och omfattning
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4. Metod: Beskrivning av studiens upplägg och omfattning
Antal informanter 19

Antal intervjuer 15 varav en 
fokusintervju

Antal lektorer 13

Antal med andra upp-
drag

6 varav två chefer

Antal kommuner 9 samt friskolor i 
ytterligare två

Antal förvaltningar 10

Antal friskolor 2

Lärartjänst på gymnasiet 9

Forskarstuderande 2

Ingen egen 
undervisning

7 varav två chefer

Kvinnor 12

Uppdrag mot grund-
skolan

9

Uppdrag mot 
gymnasieskolan

11

Huvudmannaövergri-
pande uppdrag

18 varav två chefer

Figur 2. Beskrivning av insamlad data

Formen för intervjuerna har varit semistrukturerade 
intervjuer, vilket innebär att de fem förberedda 
frågorna som ringar in studiens huvudfrågor följts av 
utredande följdfrågor. Nio av de 15 intervjuerna har 
gjorts per telefon och intervjuernas längd har varit 
50-90 minuter (oftast ca en timme). Intervjufrågorna 
finns i bilaga 2.

Under intervjuerna har anteckningar av ”stenografisk” 
karaktär tagits, vilka även fångat intressanta yttranden. 
Omfånget på anteckningarna är 1-3 A4-sidor i Word 
11 punkter, vilka sedan renskrivits som en enhetlig 
berättelse. Båda dessa material har granskats och 
godkänts av informanterna. Alla informanter har 
erbjudits att delta anonymt vilket merparten, efter 
att de läst sina respektive berättelser, har önskat. 
Därför har informanterna i studien givits fiktiva 
egennamn och deras kommuner benämnts med 
påhittade, beskrivande namn (Storstadskommunen, 
Mellanstora stadskommunen etc.). För några har 
anonymiseringskravet varit starkt, för andra inte så 
viktigt. Rapporten har tillmötesgått dessa önskemål. 
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Analys
Analysens fokus har varit att se vilka mönster 
och teman som framträder i kommunlektorernas 
berättelser om sina uppdrag. Jag har även tagit fasta 
på utsagor i berättelserna som motsäger eller står 
i kontrast till dessa mönster. Ett antagande är att 
såväl de intervjuade personerna som deras kollegor, 
chefer och huvudmän handlar som de gör på 
grund det framstår som rationellt och riktigt utifrån 
det perspektiv de befinner sig i. Till exempel kan 
en huvudman behöva prioritera att ha så många 
undervisande lärare som det bara går i sin organisation 
eftersom det är lärarbrist – och bortse från att några 
av dessa lärares forskningskompetens därmed inte 
kommer till användning. Därför ska olika former av 
problematik som lyfts i rapporten ses som ett sätt att 
få syn på hur denna kan upplevas och vad effekterna 
kan bli. Som antyddes i inledningen måste också 
kommunlektorernas berättelser förstås innanför 
den struktur som sätter ramarna för uppdraget 
(karriärreformen, delegationsordningar mm). 

Under analysen har informanternas berättelser lästs 
igenom ett flertal gånger för bearbetning i relation 
till de frågor som studien avsett att undersöka. 
Preliminära resultat och analyser har presenterats 
för olika intressegrupper11 vid tre olika tillfällen då 
synpunkter hämtats in. Den slutgiltiga analysen är ett 
resultat av dessa dialoger. 

Det framstod tidigt som viktigt för förståelsen av 
kommunlektorernas uppdrag att inte enbart beskriva 
lektorernas kompetenser och uppdrag, samt vilka 
möjligheter och svårigheter som var förknippade 

med dessa, utan också hur kommunlektorerna 
beskriver sina drivkrafter. Analysen tar därför också 
fasta på hur kommunlektorerna framträder som 
(yrkes-)personer i sina berättelser. Den sammantagna 
analysen resulterade i att de kompetenser som 
kommunlektorerna berättar om kunde beskrivas 
utifrån sex olika kategorier. Det gick att urskilja 
sexton olika typer av kommunlektorsuppdrag. Dessa 
tematiserades sedan i fyra större kategorier i relation 
till de kompetenser som uppdragen knyter an till. 
I fråga om kommunlektorsuppdragets möjligheter 
och svårigheter kunde dessa ibland inte skiljas från 
varandra då de i berättelserna framkommer som olika 
sidor av samma mynt. Gemensamt var att de knöt an 
antingen till olika förväntansbilder och till aktörer som 
framstår som viktiga: rektorn/huvudmannen samt 
lärosätena/akademin.

Jag som genomfört och analyserat intervjuerna delar 
vissa erfarenheter med mina informanter. Dels har 
jag en mångårig erfarenhet som lärare i grundskolan, 
dels har jag genomgått en utbildningsvetenskaplig 
forskarutbildning. Detta har givetvis haft betydelse för 
hur samtalen med kommunlektorerna utspelats och 
för den analys som kunnat göras. Strävan har dock 
givetvis varit att ge en röst åt kommunlektorernas 
berättelser och vilka mönster och kontraster som 
framkommer i dessa. 

Studiens kunskapsbidrag
Som tidigare framgått har studiens urval syftat till 
att de intervjuade ska representera en variation av 
röster från fältet. Urvalet har inte gjorts slumpmässigt 
från hela gruppen kommunlektorer, vilket är ett 

15 11 Såväl forskarutbildade lärare/kommunlektorer som representanter för 
huvudmän och akademi



metodologiskt krav för att materialet ska anses 
vara representativt för en hel grupp. Samtidigt kan 
det påpekas att de 13 personer i studien som är 
kommunlektorer utgör en inte obetydlig del av de 169 
lektorer som finns i landet totalt. 

Kommunlektorernas röster har kompletterats med 
intervjuer av ytterligare fyra forskarutbildade lärare 
vars skolutvecklingsuppdrag inte till fullo uppfyller de 
krav som statsbidraget anger. Trots urvalsprocessen 
bör materialet på dessa grunder anses kunna säga 
någonting om gruppen kommunlektorer som helhet 
i relation till de ställda intervjufrågorna. Rapporten 
bör, som redan påpekats, däremot inte ses som en 
utvärdering av hur väl huvudmännen lyckas i sitt 
arbetsgivaruppdrag. 
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Frida, Storstaden ”



I rapporten finns två resultatkapitel. I kapitel fyra har 
de resultat som fångar in kommunlektorn och dennes 
uppdrag sammanställts under tre underrubriker: 
Vem är kommunlektorn?; Vilka kompetenser har 
kommunlektorn?; Vad gör kommunlektorn? 

I kapitel fem presenteras de resultat som beskriver 
vilka svårigheter och hinder respektive vilka 
möjligheter som finns för forskarutbildade lärare i 
skolan.

Den analytiska uppdelningen som gjorts innebär att 
resultaten ibland delvis går in i varandra och därför 
återkommer vid fler än ett tillfälle.

Vem är kommunlektorn?
Intervjuerna har inletts med att de forskarutbildade 
lärarna kort fått beskriva sin bakgrund och hur de 
ser på att de kommit att få det uppdrag som de har 
idag. Ett framträdande tema i dessa berättelser är den 
egna nyfikenheten och vetgirigheten som drivkraft. 
De intervjuade beskriver sig i varierande ordalag som 
drivna personer som alltid velat utvecklas i sitt yrke 
och som människor. Som framkommer nedan finns 
en drivkraft och en nyfikenhet på ny kunskap – gärna 

i ett sammanhang utanför den egna skolan: ”Jag har ett 
sug efter att fortsätta tänka och utvecklas... att få utbyte i ett 
större sammanhang.” (Frida, Storstaden)

Citatet visar det många uttrycker, att de hade ett 
intresse för att driva skolutveckling även före 
forskarstudierna. Merparten tycks inte tidigare haft 
forskarstudier som mål i sin karriär, utan har sökt sig 
till forskarutbildning på uppmaning av en chef, en 
utvecklingsledare eller en person inom akademin som 
man av andra anledningar kommit i kontakt med. 
Det har, som kommunlektor Martin i Mellanstads 
kommun uttrycker det, varit en möjlighet ”som bara 
dök upp”.

Många – men inte alla – berättar också om ett starkt 
intresse för lärande och att de tycker om att arbeta 
som lärare. Astrid och Martin får här representera 
många av kommunelektorernas röster:
”Att få ha elever, prova saker, se unga människor utvecklas….
det ger en kick” (Astrid Mellankommun2)

”Jag är inte färdig med mitt lärarskap…jag har mycket kvar 
att göra än” (Martin)

5. Resultat: Kommunlektorn och uppdragets innehåll
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5. Resultat: Kommunlektorn och uppdragets innehåll
Några av de intervjuade ser å andra sidan 
undervisning i skolan som ett avslutat, eller vilande, 
kapitel i deras liv. Aida (Storkommun förvaltning) 
säger exempelvis att hon redan jobbat som lärare 
i 15 år jag är färdig med det. Detta betyder att 
dörren till en lektorstjänst är stängd med nuvarande 
konstruktion.

Tidigare studier har visat att så många som hälften 
av de lärare som genomgått forskarutbildning velat 
fortsätta arbeta inom akademin istället för att fortsätta 
som lärare i skolan (Högskoleverket 2012). Med 
få undantag önskar de intervjuade i denna studie 
stanna kvar i skolans värld och ser inte akademin som 
karriärsmål. Min tolkning är att detta beror på att 
urvalet av informanter gjorts bland personer som har 
valt att arbeta utanför akademin och fått tjänster där 
deras forskningskompetenser potentiellt kan komma 
till användning. 
I intervjuarna framgår dock att många önskar att 
det vore enklare att verka både inom akademin och 
inom skolan, det vill säga att det fanns formaliserade 
möjligheter till kombinationstjänster. Det poängteras 
som önskvärt inte bara utifrån ett personligt 
utvecklingsperspektiv utan också som något som 

i längden borde gagna såväl skola som akademi. 
Några av de intervjuade fungerar redan i nuläget som 
sådana ”brobyggare”. Många viktiga förutsättningar 
för att fortsätta arbeta i skolans värld framkommer i 
intervjuerna och kommer att beskrivas i senare avsnitt.

Vilka kompetenser har kommunlektorn?
För forskarutbildning finns nationellt uppställda 
examensmål, vilka beskriver de kunskaper, färdigheter, 
förmågor, värderingar och förhållningssätt som 
en licentiat eller doktor ska ha uppnått genom 
sin utbildning12. Kommunlektorerna upplever att 
omgivningens förväntningar på vad man som forskare 
eller forskarutbildad lärare antas kunna ibland krockar 
med vad man faktiskt kan och kan bidra med.

Erik (Storkommun) upplever att det finns 
förväntningar i omgivningen på att forskning 
ska erbjuda ”de rätta svaren”, något som han 
beskriver som en syn på forskning utifrån ett mer 
naturvetenskapligt perspektiv. Sven Persson13 
benämner sådan forskning som variabelforskning, 
men menar samtidigt att denna sällan är direkt 
tillämpbar som generella lösningar i skolan. För Eriks 
del innebär detta att det uppstår en krock mellan Eriks 

1812 Högskoleförordningen SFS 2006:1053



förståelse av vad forskning för skolan innebär och 
omgivningens.

Den forskarutbildade måste också förhålla sig till att 
det i den omgivning man arbetar kan finns en mer 
generell idé om forskarexamen som ’allmänt körkort’ 
(Niklas, Mellankommun). Dock poängterar flera att en 
forskare kan relativt sett olika saker beroende på inom 
vilken disciplin man blivit till som forskare. 

Astrid lyfter liknande erfarenheter och berättar om 
ett skolutvecklingsprojekt hon skulle vara med i på 
följande vis: Det fanns också föreställningen om att 
jag som ”forskare” skulle komma och ”berätta hur det 
skulle gå till”. Även här krockar förståelserna.

Mot bakgrund av detta är det intressant att fråga 
de forskarutbildade lärarna och kommunlektorerna 
om hur de själva vill beskriva de kompetenser som 
forskarutbildningen gett och som därmed utmärker 
dem. I svaren kan sex teman urskiljas för vilka 
kompetenser man som forskarutbildad lärare ser att 
man har. Dessa framgår av figur 3.

Utöver dessa mer generella kompetenser framhåller 
de flesta också sina mer specifika kunskaper om det 
område de skrivit sin avhandling inom, exempelvis 

matematikdidaktik, språkutveckling, bedömning etc. 

I det följande fördjupas innebörden av ovanstående 
kompetenser.

Att förstå och kunna förhålla sig till forskning 
och vetenskapliga resultat
Genomgående framhäver de intervjuade att de 
genom sin forskarutbildning fått en djupare förståelse 
för forskningens möjligheter, gränser och resultat. 
Man lär sig förstå forskning, som Daniella (Mellanstor 
stad) uttrycker det. Inte minst innebär detta viktiga 
insikter om skillnaden mellan tyckande och vetande. 
De stora mängder forskning man tagit del av har 
tillgängliggjort mängder av tidigare okända kunskaper 
och perspektiv. Ingela (friskola, Storstaden) säger 
att jag får olika perspektiv och ….möta fältet…jag får ju 
en större bild av vad som finns i skolforskning just nu…mer 
kunskap om teorier, metoder och analys. Det är en trygghet 
att ”ha på fötterna” samtidigt som det innebär att de 
egna erfarenheterna ifrågasätts. Louise (Storstaden) 
formulerar det så här: Jag trodde att jag visste innan 
forskarutbildningen men idag är jag mer försiktig i vad jag vet. 
Som redan antytts i föregående avsnitt måste man 
som kommunlektor kunna förhålla sig till att den 
syn på forskning och vetenskap som man lärt genom 
sina forskarstudier delvis kan vara på tvärs med 
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1. Att förstå och kunna förhålla sig till 
forskning och vetenskapliga resultat

2. Att kunna använda olika 
forskningsmetoder, samt förstå 
begränsningarna i dessa

3. Att snabbt kunna skaffa sig en överblick 
över nya kunskapsområden

4. Att ha ett kritiskt tänkande, kunna 
analysera, reflektera och ställa utmanande 
frågor

5. Att kunna forskningens hantverk, 
dvs uttrycka sig noggrant i text och tal 

6. Att vara uthållig, självständigt ta 
ansvar och initiativ

Figur 3. Beskrivning av de generella kompetenser som beskrivs i intervjuerna



omgivningens. nämner att forskning gärna förväntas 
kunna leverera de ”rätta” svaren och metoderna. 
Samtidigt har forskarutbildningen lett fram till en 
komplex bild av forskningens villkor och vad som 
är ”sant”. När Aida reflekterar över sitt uppdrag 
säger hon till exempel att kanske ska man inte ha en 
förmedlande roll… men man lär sig rent faktiskt att ställa 
frågor kring ’forskningen säger’. För Aida har alltså 
forskarutbildningen lett till att hon vågar ifrågasätta 
påståenden som görs i forskningens namn. 

Betydelsen av ett vetenskapligt förhållningssätt lyfts 
ofta av kommunlektorerna och flera framhåller mycket 
starkt hur viktig forskningen är för skolan. Helena i 
Kustnära kommun uttrycker det som en för henne 
viktig devis: Med vilken rätt kan vi låta bli att använda oss 
av forskningsresultat i undervisningen? Som forskarutbildad 
lärare ser hon att hon förstår och kan förmedla dess 
användbarhet.

Att kunna använda olika forskningsmetoder, 
samt förstå begränsningarna i dessa
Ett systematiskt förhållningssätt och förmågan 
att ta fram kunskap på ett vetenskapligt sätt 
framhålls i intervjuerna som viktiga kompetenser 
som tränats under forskarutbildningen. Isa (Liten 
landsortskommun) framhåller detta som att hon fått 
en fördjupad vetenskaplig kompetens som innebär 
förmågan att formulera frågeställningar, göra undersökningar 
och analysera. Liknande formuleringar förekommer i 
intervjuerna överlag, vilket är naturligt med tanke på 
att insikt om vetenskapliga metoder är ett av målen 
i forskarexamen. Några exempel på kompetenser 
relaterade till forskningsmetoder som nämns i 
samtalen är förmågan att genomföra och dokumentera 
intervjuer, göra systematiska observationer och 
enkäter samt analysera dessa. 

En viktig komponent i detta är också kunskapen 
om olika forskningsmetoders begränsningar och 
krav. Louise beskriver detta som en förmåga att göra 
avgränsningar:

”och jag kan se hur man INTE avgränsar i skolan …
att man utvärderar alldeles för brett och för stort…för 
forskarutbildning…man lär sig att smalna av...vad man vill ha 
svar på, vilka påverkansfaktorer och hur man kan undersöka 
det” (Louise)

Louise ser att hon nu har kunskap om vad som 
är undersökningsbart och hur detta kan göras. I 
likhet med de andra kommunlektorerna i studien 
i förlängningen vill hon med denna kunskap bidra 
till skolans organisation – inte minst eftersom de 
förväntas bidra till en skola som vilar på vetenskaplig 
grund. 

Att snabbt kunna skaffa sig en överblick över 
nya kunskapsområden
Förmågan att se helheten och hur olika delar hänger 
ihop är något som lyfts i många samtal. Frida säger 
att hon blivit snabb på att göra en omvärldsanalys, 
eftersom hon har en förståelse för hur helheten hänger ihop. 
Under forskarutbildningen har man lärt sig att snabbt 
komma i ett nytt fält, vet var man ska börja söka och 
hur man kan göra det på ett strukturerat sätt, inte 
bara kolla Skolporten och så… utan metodiskt (Aida). Jag 
har lärt mig att söka…sortera och få en snabb bild av ett 
område (Daniella). Det handlar också om att ha lyft 
blicken från den egna klassrumspraktiken till ett mer 
övergripande perspektiv: När jag var lärare var arbetslaget 
det största perspektivet man kunde ha, nu kan jag tänka större 
(Elisabet, Stor mellankommun). 
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Att ha ett kritiskt tänkande, kunna analysera, 
reflektera och ställa utmanande frågor
Förmågan att tänka kritiskt är fundamental i de 
nationella examensmålen för forskarutbildning och 
också något som lyfts i samtliga intervjuer. För många 
är den kritiska blicken ett redskap de använder i sitt 
arbete: i utvecklingsarbetet kan man ställa de kritiska 
frågorna som får lärarna/rektorerna att analysera och 
reflektera mer systematiskt. Frida lyfter sin kompetens 
i termer av att hon inte blir orolig när hon inte tänker 
som alla andra. Hon är trygg i att tänka kritiskt och 
självständigt och menar inte minst att det är något 
som är av godo för hennes skola och kvaliteten i 
verksamheten. 

”Men det är kvalitetssäkring att ha folk som tänker utanför…
att inte tänka som massan eller bli orolig när man inte tänker 
som massan gör” (Frida)

Det kritiska tänkandet kan handla både om vad man 
själv och vad andra gör, och sådant man läser eller 
måste inordna sig i. Aida beskriver sin kompetens 
i termer av att vara bra på att ifrågasätta grejer, att 
inte alltid komma med svar utan att vara bra på att 
problematisera och ställa frågor om förgivettaganden.
 
Det kritiska tänkandet är ibland också en 
svårighet att brottas med. Elisabet beskriver hur 
forskarutbildningen bidragit till att synliggöra skolans 
komplexitet och motsägelsefullhet och säger Ju mer 
du lär dig, desto svårare ser du hur allting är… det kan vara 
svårt att vistas i ett klassrum idag till och med. Det här är 
ett dilemma som lyfts i flera av intervjuerna, men hur 
problematiskt detta upplevs varierar.
Förmågan att tänka kritiskt och att kritiskt granska 
kallar Louise för att hon fått ett större kritiskt öga. 

För Louises del är det något som ledningen för 
hennes skola har velat dra nytta av. Rektorn har 
bjudit in henne i ledningsgruppen för att utnyttja 
hennes kritiska blick på deras arbete. För Isa är det 
annorlunda. Hon funderar i likhet med många andra 
av de intervjuade över vilket mandat hon egentligen har 
i sin kommun. Lektorsrollen, i organisatorisk mening, 
ligger oftast utanför de beslutande funktionerna hos 
huvudmännen. Därför handlar frågan om mandat till 
exempel om att bjudas in att bidra till de diskussioner 
och beslutsunderlag som gäller utbildning eftersom 
denna ska vila på vetenskaplig grund. Om hon hade 
en mer beslutande funktion, menar Isa, så skulle [hon] 
kunna finnas med och säga saker.

Att kunna forskningens hantverk, dvs 
uttrycka sig noggrant i text och tal
Forskarexamen är kulmen på en många år lång 
process där läsande och skrivande utgör en mycket 
stor del. Det är därför naturligt att som Louise se det 
som att hon gjort en språklig resa och blivit van vid att 
uttrycka sig. En snabbhet och säkerhet i skrivandet 
och läsandet lyfts inte så förvånande i många 
intervjuer som en kompetens man har förvärvat. 
Några få uttrycker dock att de fortfarande tycker att 
det vetenskapliga skrivandet är svårt.

Det är få som uttrycker att de har användning av 
denna ”hantverkskompetens” i sina uppdrag. Det 
finns förstås undantag. Astrid har inom sin tjänst 
skrivit en utvecklingsartikel för IFOUS om ett 
utvecklingsprojekt hon bedrivit i kommunen och 
Frida har handlett praktiknära utvecklingsarbeten som 
hon tillsammans med de involverade lärarna skrivit 
vetenskapliga artiklar om för tidskrifterna Forskul och 
Nordina. Helena har anlitats att skriva en rapport för 
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OECD, vilket uppmuntrades av hennes kommun.

Att vara uthållig, självständigt ta ansvar och 
initiativ 
I intervjuerna framkommer på olika sätt 
kommunlektorernas vana av och förmåga till 
självständighet och eget initiativtagande. Många 
beskriver också hur de aktivt själva varit med och 
format sina uppdrag. Elisabet förklarar det såhär:

”…det är inte vi som ”får” utan man får ge förslag, klura och 
fixa, vrida och vända. Man måste jobba för att visa att vi kan 
vara till nytta och själva hitta på vad som händer med oss…
efteråt. [Jag] har aldrig tänkt att när vi är klara så finns det 
här gottebordet.”

Citatet visar en insikt om att uppdraget som 
kommunlektor går att påverka och att det kanske 
även är nödvändigt i en organisation där den som har 
störst kunskap om vad kommunlektorn kan bidra 
med är kommunlektorn själv. Det finns å andra sidan 
berättelser i materialet om att det känns obekvämt 
att marknadsföra sina kompetenser på arbetsplatsen 
och inför ledningen: Man kanske borde satt ihop 
ett program och sålt sig själv…men jag tog för givet 
att det skulle komma från annat håll (Louise). Det 
är tänkbart att en sådan här upplevelse kan vara 
starkare om man gått en forskarutbildning efter att ha 
uppmuntrats till detta av sin rektor eller någon annan 
på förvaltningen.

Att uppmuntras och att väljas ut som en lärare vars 
utbildning betalas av arbetsgivaren förknippas med 
tanken att man valts ut särskilt och att det finns en 
plan för hur utbildningen ska tillvaratas i framtiden.

Detta är ett starkt och återkommande tema i många 
intervjuer och kommer att behandlas mer i nästa 
kapitel.

Frida tycker att den självständighet hon visat prov 
på genom sin examen både är – och bör – utgöra 
en skillnad mellan hennes uppdrag som lektor 
och förstelärarnas. En lektor både kan och bör 
enligt henne styra sin utveckling. Som lektor måste 
visa att man kan axla det ansvaret. Hon beskriver 
forskarutbildningsåren som ett lärande i att vara 
öppen för det oväntade. En sådan ”icke-förväntan” 
gör enligt henne att man kan följa en process och få 
insikter som inte bara bekräftar det man redan visste. 
Därför menar Frida också att det är vanskligt att på 
förhand formulera uppdraget som kommunlektor: 
Givetvis, menar hon, ska det finnas något om vad 
som förväntas i utlysningen av tjänsten men för lektorer 
handlar det om forskning och utveckling och det är svårare att 
formulera.

Samtidigt är det svårt att vara den som driver 
utveckling själv. Att lektorsuppdraget upplevs inte 
bara som självständigt utan också som ensamt 
framkommer i många intervjuer. Därför är det en 
lättnad när uppdraget som Julius fall får ingå i ett 
sammanhang: ”Nu har jag kollegor att göra det här med... 
det kan ju inte vara ett enmansband.” (Julius, Storstaden).

I nästa avsnitt behandlas vad de forskarutbildade 
lärarna gör i sina uppdrag.
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Vad gör kommunlektorn?
I intervjuerna har kommunlektorerna beskrivit sina 
uppdrag och arbetsuppgifter. Dessa varierar mycket, 
inte bara i hur ämnesspecifika eller generella de är utan 
också i förhållande till vilken nivå hos huvudmannen 
som uppdragen är kopplade. Några har främst 
uppdrag som är knutna till den skola de arbetar 
på medan andra har större utvecklingsuppdrag på 
förvaltningsövergripande nivå. 

I svaren kan en mängd olika uppdrag urskiljas, vilka 
nedan sorterats under rubrikerna Undervisningsnära, 
Forskningsrelaterat, Projektledning samt Kritisk 
granskning. De olika uppdragen/delarna inom 
tjänsterna kan sägas ha olika stark koppling till de 
kompetenser som forskarutbildningen utvecklat. 
De olika typerna är inte delar av en kommunlektors 
tjänst utan en syntes av alla de olika uppdrag som 
sammanlagt beskrivits av kommunlektorerna i studien. 

Undervisningsnära
Undervisning, ämnesansvar och ämnesutveckling
För de 13 kommunlektorer som intervjuats är andelen 
undervisning i tjänsten allt mellan 25 och 100 %. 
Typiskt för urvalsgruppen är emellertid 50 – 80 % 
undervisning. Denna kan vara förlagd till en enda 
skola eller vara fördelad på några olika. Några få av de 
intervjuade arbetar i en annan kommun och/eller på 
en annan skola än där de arbetade när de påbörjade 
sin forskarutbildning. Det betyder att de flesta arbetar 
kvar eller är tillbaka på den skola där de hade sin 
lärartjänst innan forskarstudierna.

Alla kommunlektorer har dock inte egen undervisning. 

Några arbetar med andra undervisningsrelaterade 
uppgifter, såsom didaktisk handledning av kollegor, 
istället för att ha ”egna” klasser. Andra har sin 
undervisningsdel av tjänsten utlagd på varierande 
skolor, efter behov i kommunen. 

En kommun, Kustnära kommun, utmärker sig med 
fördelningsmodell för kommunlektorns uppdrag som 
innebär relativt sett mycket liten andel undervisning. 
Kommunen har som målsättning att fördela tiden 
för lektorn enligt följande modell: en tredjedel 
undervisning, en tredjedel akademi/forskning och 
en tredjedel skolutveckling/forskningsinititerande 
verksamhet. Helena, som lektorn i Kustnära kommun 
heter, vill ha en tydlig förankring i klassrummet 
och har därför valt att ha kvar arbetsrummet på 
den grundskola där hon arbetar, trots att hennes 
uppdrag till största delen är förvaltningsövergripande. 
I Helenas tjänst utgörs 25 % av undervisning, 
vilken schemaläggaren fördelat på en och en halv 
dag veckodag. Då ligger även skolans schemalagda 
kollegiala möten. Den här lösningen fungerar mycket 
bra enligt Helena, även om hon trots detta ibland 
måste vara borta från sina elever på grund av andra 
uppdrag som hon inte kan påverka.

Många av kommunlektorerna påpekar att 
kontakten med eleverna och andra lärare är viktig 
för trovärdigheten i uppdraget som lektor. De 
understryker också att undervisning har vissa 
förtjänster som annat utvecklingsarbete saknar: 
möjligheten att prova saker…se unga människor lyckas och 
utvecklas (Astrid).
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Figur 4: Kategorisering av kommunlektorernas olika uppdrag. 24
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Hur mycket själva lektorskapet ska synas/märkas 
på den enskilda skolan är dock en fråga som 
behöver förhandlas med rektor. Martins rektor är 
exempelvis inte villig att låta honom vara lektor på 
undervisningstiden, utan då är det viktigt att han 
undervisar: Här på skolan hålls jag ren som lärare och 
man är noga med det…man har till och med skrivit det i 
dokumenten att jag inte ska ingå i något utvecklingsuppdrag. 
Hur relationen till rektor påverkar uppdraget i olika 
riktningar kommer att utvecklas i nästa kapitel.

Många kommunlektorer har uppdrag med 
särskilt ämnesansvar. Ämnesansvaret kan vara 
utformat som alltifrån ett mer traditionellt 
ansvar för läromedelsinköp och liknande till mer 
ämnesutvecklande uppdrag, så som exempelvis 
matematik-, språk- eller NO/Teknik-ämnesutveckling 
Ämnesutvecklingsuppdraget kan antingen vara 
lokalt på den egna skolan, eller som ett mer 
huvudmannaövergripande projekt.

I dessa fall tangerar ansvaret för ämnesutveckling på 
skolan eller hos huvudmannen andra uppdragstyper 
som beskrivs här, exempelvis didaktisk handledning, 
projektledning och kompetensutveckling. 

Didaktisk handledning (skuggning mm)
Flera av de intervjuade har någon form av didaktisk 
kollegahandledning i sina uppdrag. Som redan antytts 
kan rollen som undervisningsexpert upplevas som 
obekväm, om än kommunlektorerna uttrycker olika 
inställning till detta. Flera nämner dock att observation 
och handledning av kollegor inte per automatik 
ingår i forskarutbildningen, samtidigt som detta ofta 

ses som en önskvärd kompetens och erfarenhet för 
lektorsuppdraget. 

Mer bekvämt och i linje med hur de flesta 
kommunlektorerna uppfattar sin egen kompetens är 
att i samtal bidra till ett vetenskapligt förhållningssätt med 
konstruktiva ifrågasättanden, problematiseringar, perspektiv 
(Elsa). Forskarutbildning med didaktisk inriktning 
ger verktyg för att, som Elsa uttrycker det, kunna 
upptäcka lärares olika lärandeperspektiv och på så sätt kan 
man bidra till utveckling. Det betyder att kommunlektorn 
genom att lyssna på sina kollegors samtal och ställa 
utmanande frågor kring lärande bidrar till en ökad 
didaktisk medvetenhet och fördjupad reflektion bland 
kollegorna.

Handledning av gymnasiearbete
Några av de intervjuade lärarna som arbetar 
på gymnasieskolan har uppdrag mot elevernas 
gymnasiearbeten. I dessa kan lärarnas 
forskningskompetens komma till användning. Inom 
ramen för gymnasiearbetena ska eleverna handledas 
och få undervisning i vetenskapliga metoder. Detta 
uppdrag är undervisningsnära, men samtidigt också 
forskningsrelaterat. 

VFU-ansvar (studenters examensarbeten 
mm)
Ett par kommunlektorer har något uppdrag kopplat 
till de examensarbeten som lärarstudenter skriver 
inom lärarutbildningens verksamhetsförlagda tid 
(VFU). Det kan då gälla att samordna och i samtal 
med studenterna finna ämnen för examensarbetet. 
I något fall handlar det om att vara skolans eller 

25



huvudmannens länk till lärosätet gällande VFU:n. Det 
här uppdraget skulle också kunna insorteras under 
nästa rubrik, forskningsrelaterade uppdrag, beroende 
på hur lektorns forskningskompetens tas i bruk i det 
här uppdraget. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de uppdrag som 
här kategoriserats som undervisningsnära har en 
svag eller osäker koppling till de kompetenser som 
forskarutbildningen generellt sett utvecklar. Det 
är till exempel troligt att dessa uppgifter på andra 
skolor utförs av lärare som inte har forskarutbildning. 
Samtidigt är det sannolikt att exempelvis en 
fördjupad didaktisk kunskap är ett stöd för didaktisk 
handledning, liksom att forskarutbildning är 
mycket relevant för den lärare som ska handleda 
gymnasiearbeten. 

Forskningsrelaterade uppdrag
Forskningsrelaterad handledning 
(mastersarbeten, forskningscirklar mm)
Hos några huvudmän används kommunlektorernas 
kompetens i sammanhang där andra kollegors 
vetenskapliga kompetens ska höjas. Daniella träffar 
till exempel några av kommunens licentiander i 
handledningssamtal.

Isa, Elsa och Astrid har alla lett forskningscirklar 
(Persson 2008) i sina egna och i kringliggande 
kommuner. I Kustnära kommun har Helena startat 
upp två olika mötesplatser för pedagogerna i hennes 
kommun med syftet att utveckla det vetenskapliga 
förhållningssättet. I dessa forum fungerar Helena som 
”kritisk vän”. I den ena inriktas arbetet på att dela,

dokumentera och på så vis bepröva pedagogernas 
undervisningserfarenheter utifrån en vetenskaplig 
ansats. Detta forum är till för deltagare som har 
ett stort intresse av eller på något sätt arbetar med 
forskning inom eller i relation till den pedagogiska 
praktiken. I Kustnära kommuns andra forum 
handlar det om stötta lärare och skolledare som 
vill driva praktiknära forskningsstudier kring sin 
verksamhet. Där ges även skrivstöd till kollegor 
som skriver vetenskapliga arbeten såsom magister/
masteruppsatser.

Ett exempel på hur forskarutbildning kan ge 
erfarenhet av forskningsrelaterad handledning finns 
i Stockholm stad innanför ramen för Stockholm 
Teaching and Learning Studies14. Här har tjänsterna 
för de lärare som går i kommunfinansierade 
forskarskolor utformats så att 10 % av arbetstiden 
avsätts till handledning av stadens olika 
didaktikutvecklingsprojekt. Detta benämns som 
kommundoktorandernas ”VFU” (verksamhetsförlagda 
utbildning).

Praktiknära forskning (egen eller i 
forskningsprojekt med lärosäten)
Åtta av kommunlektorerna i studien är involverade 
i pågående forskningsstudier. Fem av dem gör detta 
tillsammans med något lärosäte och inom ramen 
för tjänsten hos sin huvudman. Således är det deras 
huvudman som finansiellt står för dessa lektorers del i 
forskningsstudierna. De övriga tre kommunlektorerna 
som ingår i forskningsstudier har tjänstledigt på en 
viss procent av sin tjänst för att delta i dessa.

2614 http://www.pedagogstockholm.se/stockholm-teaching-and-learning-studies/



Lönen för den andelen bekostas då av lärosätena. 
Ytterligare tre av kommunlektorerna befinner sig ännu 
i forskarutbildning, vilket innebär att de ingår i någon 
eller några forskningsstudier under doktoranddelen av 
sin tjänst.

I samtalen med många kommunlektorer framträder 
en frustration över upplevelsen att de som forskare 
utanför akademin inte tillerkänns samma värde som 
forskare inom densamma. Mer om detta redovisas i 
nästa kapitel.

Beprövning av erfarenhet (genom samtal och 
dokumentation)
Ett uppdrag som några kommunlektorer i studien 
beskriver är att samla och dokumentera material för 
att bidra till det som kallas beprövning av lärares 
erfarenheter (jämför skollagen, SFS 2010:800).

Enligt Skolverket (2013) innebär beprövad erfarenhet 
en kunskap som byggs kollegialt. För att erfarenhet 
enligt Skolverkets tolkning ska få kallas beprövad 
måste den vara prövad, dokumenterad och genererad 
under en längre tidsperiod och av många. Hos några 
av kommunlektorernas huvudmän görs försök att 
ta fram forum där ett dylikt beprövande av lärares 
erfarenheter kan ske, och där kommunens lektor 
inom sitt uppdrag är en del av detta. Helenas arbete i 
Kustnära kommun är ett exempel på detta.

Spridning (sprida egen forskning, samt sätta 
sig in i och kommunicera annan forskning)
Många kommunlektorer framhåller att de delger 
sin kunskap om aktuell forskning till sina kollegor. 

Graden av systematik i detta varierar förstås och 
denna typ av kunskapsspridning kan ibland vara 
helt på lektorns eget initiativ. I andra fall är det ett 
uttalat uppdrag från arbetsgivaren. Kommunlektorns 
kunskapsspridning kan ske exempelvis genom 
information på skolans konferenser, i ledningsgruppen 
eller i blogginlägg på kommunens hemsida. 

Kunskapsspridning kan också uppfattas som betydligt 
mer än att sprida kunskap om forskning till sina 
kollegor och till skolans ledning. I flera berättelser 
framkommer betydelsen av att presentera sin 
forskning i ett vidare sammanhang, i enlighet med det 
som kallas för akademins ”tredje uppgift”15. Därmed 
ser många av kommunlektorerna det som viktigt att 
sprida den forskning de gjort i fler forum än den egna 
arbetsgivarens, så som på nationella och internationella 
konferenser och på Twitter eller andra sociala medier.

Begreppet spridning, eller forskningsspridning, 
har flera innebörder. Dels kan begreppet stå för 
spridning av den egna forskningen, dels kan det 
handla om spridning av andra forskares arbete. Ingen 
av de intervjuade nämner några svårigheter med att 
sprida kunskap om den egna forskningen. Däremot 
nämner flera att spridning av andras forskning kan 
vara förenad med svårigheter. Andra betraktar dock 
spridning av skolforskning som självklart och relativt 
okomplicerat. 

Ett sätt att förstå dessa olika uppfattningar är att 
relatera till hur det ser ut i den utbildningspolitiska 
sfären generellt. Sundberg och Adolfsson (2015) har 
redogjort för att det här figurerar flera diametralt 

15 I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid 
högskolan kommer till nytta. (Lag 2009:45)
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olika synsätt på vad ”forskningsbasering av skolan” 
innebär (se även kapitel två). Det innebär också att 
det finns olika syn på hur spridning av forskning 
kan ske. Medan en del ser forskningsspridning 
som en information av resultat från forskning som 
behöver tillgängliggöras professionen, betraktar andra 
spridning i denna form som i stort sett verkningslös så 
länge den inte är specifikt efterfrågad för ett specifikt 
sammanhang. Istället framhålls att forskningens värde 
utgörs av att professionen tillägnar sig ett kritiskt, 
systematiskt och reflekterande förhållningssätt, 
snarare än att de implementerar resultat från 
forskningsstudier. 

Aida kan ses som ett exempel på den senare kategorin 
när hon säger att kanske ska man inte ha en förmedlande 
roll… men man lär sig rent faktiskt att ställa frågor kring 
”forskningen säger”. Daniella uttrycker en annorlunda 
syn när hon säger att det finns en massa forskning men 
skolan har inte de verktyg som behövs kring hur man överför 
dem konkret till en undervisningssituation. Kunskap om 
hur forskning kan översättas till praktik är något 
som Daniella upplever att hon fått genom sin 
forskarutbildning.

Kompetensutveckling (föreläsningar, kurser)
En del av lektorsuppdraget kan vara att bidra till 
kollegornas kompetensutveckling, exempelvis genom 
att ge föreläsningar och i något enstaka fall, även 
kurser. Exempel på områden som kommunlektorerna 
bidrar till är läs- och skrivutveckling, bedömning, 
matematikdidaktik, no- och teknikämnesutveckling, 
samt till mer övergripande skolutvecklingsområden 
så som kollegialt lärande, digitalisering och skola på 
vetenskaplig grund. 

Att bidra till skolans kollegiala lärande nämns i ett 
flertal intervjuer. För några ingår det i tjänsten att 
ge föreläsningar, men för andra är det en bisyssla. 
Martin finansierar till exempel sitt deltagande på 
forskningskonferenser genom att själv ge föreläsningar 
om sitt avhandlingsområde i andra kommuner. 
Därigenom bidrar han också till spridning av aktuella 
forskningsresultat, i enlighet med ”tredje uppgiften” 
(se föregående avsnitt).

Uppföljning och utvärdering (intervjuer, 
observationer, följeforskning, enkäter)
Ett sätt att använda de forskarutbildade lärarnas 
kunskaper är genom uppdrag som knyter an till de 
metodologiska kompetenserna i forskarutbildningen, 
det vill säga kunskap om olika forskningsmetoder. 
Detta kan göras på olika sätt. Hos några huvudmän 
får de intervjuade bidra till utvärderingar av 
skolutvecklingsinsatser genom att utföra systematiska 
intervjuer (Elisabet) med inblandade personer, eller i 
form av följeforskningsinsatser (Aida). Det förekommer 
också att de forskarutbildade lärarnas kunskaper om 
kvantitativ datainsamling (exempelvis enkäter) används 
för att konstruera enkäter och analysera enkätsvar och 
liknande.

Projektledning (driva nätverk, tex Mattelyft, 
Läslyft, Bedömning)
Många huvudmän har de senaste åren ingått i 
fortbildningssatsningar i matematik, läsning och 
bedömning. Här har uppstått ett behov av att 
samordna respektive leda och återrapportera 
dessa insatser till Skolverket. Några av studiens 
kommunlektorer har fått detta uppdrag i egenskap av 
att vara kommunens lektor. 28



En annan typ av projektledning är uppdraget att 
implementera specifika skolutvecklingsmodeller i 
kommunen. En betydande del av uppdraget kan då 
handla om att få igång, hålla vid liv och rikta olika 
processer (Janrik, Storstaden). Som en kommunlektor 
säger: Man anställdes för att det anses viktigt att införa ett 
forskningsperspektiv i skolan, men det [jag] behöver jobba med 
är främst organisation och struktur. 
Projektledning kan kräva både självständighet och 
uthållighet, vilket beskrivs som en erhållen kompetens 
i flera intervjuer. En utmaning tycks däremot vara 
att bygga och hitta den plats där kommunlektorns 
uppdrag kan kugga i befintliga strukturer.

Kritisk granskning
Ledningsuppdrag (vara ”kritiskt öga”)
Förmågan att kritiskt granska kan även tas i bruk på 
ledningsnivå för den skol- eller förvaltningsledning 
som ser ett behov eller en vinst i att utmanas med 
en blick utifrån. Det kan handla om att komma med 
inspel från forskningen som ligger utanför ledningens 
egna kunskapsområden, eller att vara en ”kritiskt 
öga” som kan ställa kritiska frågor och problematisera 
gruppens förgivettaganden. Kontakterna och 
relationerna till olika ledningsnivåer är dock 
komplicerad, och några aspekter av detta kommer att 
lyftas i senare avsnitt.

Granskning av upphandlingar, enkäter, 
resultat
Analysförmåga, kritiskt tänkande och erfarenhet av 
datainsamlingsmetoder är kompetenser som kan 
användas för granskning och analys av enkätutfall och 
resultat. Några av studiens forskarutbildade lärare 

ingår i olika kvalitetsprocesser. Det kan också handla 
om att ta fram underlag när nya utvecklingsområden 
ska arbetas fram hos huvudmannen. Några av 
de intervjuade är delaktiga i huvudmannens 
upphandlingar, t.ex. kring kompetensutveckling. 
Det här kan också vara ett sätt att använda lektorns 
förmåga att relativt snabbt kunna sätta sig in i nya 
kunskapsområden.

Kritisk granskning är ett område som flera av de 
intervjuade önskar att de fick arbeta mer med och där 
de ser att de skulle kunna tillföra viktiga kunskaper.
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”” Nu har jag kollegor att göra det här med... det kan ju inte 
vara ett enmansband.

Julius, Storstaden



Ett viktigt syfte med den här studien har varit att 
undersöka möjligheter och svårigheter i lektorns 
uppdrag. Kunskap om detta möjliggör framtida 
konstruktioner av lektorstjänster (och andra tjänster 
som tillsätts med forskarutbildade lärare) där de 
kompetenser som erhållits under forskarutbildningen 
kommer till användning. Det bygger på antagandet 
att om de forskarutbildade lärarna erfar att de får 
möjlighet att tillföra kunskaper till skolan och tas i 
bruk för att producera kunskaper i skolans praktik, 
så ökar chanserna för att de väljer att stanna i skolan. 
Här vill jag också påminna om att ökade möjligheter 
att verka både i skolan och i akademin framförts som 
mycket önskvärt av många kommunlektorer. Flera 
uttryckte till och med detta som en förutsättning för 
att de långsiktigt skulle kunna tänka sig att vara kvar i 
skolan. 

I detta kapitel redovisas först svårigheter i lektorns 
uppdrag som framkommit i intervjuerna. De 
presenteras under rubrikerna Omgivningens 
förväntningar, Kontakten med rektorn och 
huvudmannen samt Relationen till akademin. 
Sist presenteras ett urval av de möjligheter som 
framkommit under rubriken Möjligheterna i relationen 

till rektorn, huvudmannen och akademin.

Omgivningens förväntningar
Min uppfattning är att de uppdrag som beskrivs i 
intervjuerna har en mycket stor utvecklingspotential. 
Utmaningen består i att finna en rimlighet och 
begränsning i uppdraget och en ömsesidig förståelse 
kring vad uppdraget kan innebära och ge för resultat. 
En fråga som redan ställts i andra sammanhang (t.ex. 
Levinsson 2011) är vilka förväntningar på skolans 
förändringsagenter (Blossing 2013) som är realistiska. 
Processledning och relationella förmågor erhålls till 
exempel inte genom forskarutbildning, samtidigt som 
många förväntas kunna driva förändringsprocesser 
och handleda kollegor. Som tidigare nämnts 
förekommer också olika syn på vad forskningsbasering 
av skolan (Sundberg & Adolfsson 2015) innebär vilket 
i sin tur gör att förväntningarna på vad som bör och 
kan åstadkommas ibland går på tvärs, om än ofta 
outtalat.

Flera kommunlektorer uttrycker samtidigt en 
frustration över att omgivningen inte alltid erkänner 
de nya kunskaper som forskarutbildningen gett. Det 
kan vara svårt att förändras inom en organisation. 

6. Resultat: Svårigheter och möjligheter i uppdraget som kommunlektor
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6. Resultat: Svårigheter och möjligheter i uppdraget som kommunlektor
Julius beskriver att han visserligen känner att han 
genom forskarstudierna fått en ny slags auktoritet 
bland sina kollegor på skolan, men samtidigt känns det 
inte som alla på skolan känner det…en del vill fösa in mig i 
lärarfållan igen.

Det kan tyckas att skolan borde vara en given plats för 
att hylla ny kunskap. Så är också fallet i många skolor. 
Samtidigt ger en del uttryck för att det är svårt att bli 
”förmer” än någon annan i organisationen. Det här är 
ett dilemma som beskrivs också av många av de som 
blivit förstelärare (se vidare Alvunger, 2016). Frida 
uttrycker detta väldigt starkt när hon problematiserar 
det upplevda värdet av forskarutbildningen: Jag tror 
att många [forskarutbildade] kan mötas av ett förakt. Att 
bygga förtroendefulla relationer med kollegorna tidigt 
under forskarutbildningen (eller vid anställningen som 
kommunlektor) framstår som mycket viktigt i det här 
avseendet. Lika viktig är en sådan relation till rektor, 
som också kan och bör vara den som kan stötta 
läraren i att bli till som lektor bland sina kollegor. 

En annan fråga gäller att få syn på de generella 
och de specifika kompetenser som lektorn har. För 
Daniella, som från början varit lärare i matematik, 

har det varit svårt att övertyga arbetsgivaren om att 
hennes kompetens inte enbart handlar om skolämnet 
matematik. Hon säger också att detta möjligen hänger 
ihop med att ledningen önskat att hon skulle arbeta 
med matematikutveckling eftersom matematik är så stort 
och väger så tungt med resultat. De mer allmänpedagogiska 
frågor som Daniella nu har kunskap om och vill arbeta 
med har inte varit lika eftertraktade i organisationen 
tidigare, men, säger Daniella, nu har jag haft tur med en 
person [en ny chef] som kom in i organisationen och såg det. 

Det kan vara viktigt att lyfta fram att 
kommunlektorerna förstås är olika. Martin, som har 
samma bakgrund som Daniella, är tvärtom mycket 
nöjd med att hans kunskap utnyttjas specifikt inom 
matematikutveckling. ”om man värderar utbildning måste 
man ju inse att en lång forskarutbildning skapar något man 
inte haft innan.” (Frida, Storstaden).

Det finns en viss risk att politikens och arbetsgivarens 
önskan att precisera kommunlektorsuppdraget gör 
att det blir administrativt och instrumentellt eftersom 
sådana uppgifter är tydliga och enklare att beskriva. 
När Elisabet beskriver vad som skulle få henne att 
vilja söka sig iväg från kommunen säger hon:
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”om kompetensen kanske inte riktigt…det hänger ju ihop, att 
det inte finns förståelse för den…eller uppskattas, jag är ju till 
exempel inte intresserad av att sitta och administrera grejer…
det behöver finnas lite kittlande utmaningar i tjänsten.”

Att administration ingår i Elisabets tjänst är inget 
problem så länge hennes forskningskompetenser 
också kommer till användning. Problemet uppstår 
om ”kittlande utmaningarna” saknas och ingen riktigt 
intresserar sig för vad hon kan. Flera kommunlektorer 
uttrycker en förvåning över att deras kunskaper inte 
riktigt utnyttjas där de skulle kunna få störst effekt. Isa 
säger såhär om sin roll: 

”Nu får jag en springpojkeroll, kom och föreläs här, kom och 
gör det och det… men när man ska ha en litteracitetspolicy i 
kommunen så tänker ingen på mig fast jag kanske har mest 
kompetens.”

Det finns också all anledning att förvänta sig att den 
person man sänder iväg till forskarutbildning kommer 
att få nya perspektiv, intressen och kunskapsområden 
eftersom utbildning är en transformativ process. 
Därför är en kontinuerlig och nyfiken dialog mellan 
arbetsgivaren/huvudmannen och den forskarutbildade 
läraren av största vikt. I detta ligger också att 
diskutera och synliggöra vad parterna lägger i 
begreppet ”forskning” och ”forskningsbasering av 
skolan” (jämför Sundberg & Adolfsson 2015). Några 
kommunlektorer erfar att ingen egentligen riktigt 
har tagit reda på vad de kan och vad de har lärt sig 
under forskarutbildningen. Att huvudmannen och 
rektorn visar ett tydligt intresse för detta framstår på 
många ställen i intervjumaterialet som helt essentiellt 

för hur relationen och uppdraget kan utvecklas. Som 
ett exempel som framkommit i intervjuerna är att 
det finns en stor variation bland kommunlektorerna 
gällande hur generella respektive specifika 
kompetenser den enskilde forskarutbildade läraren 
själv anser sig ha och kunna bidra med. Det enda 
sättet att ta reda på hur det förhåller sig i det enskilda 
fallet är genom dialog. 

Kontakten med rektorn och 
huvudmannen
Kommunlektorn har i många fall kontakt inte bara 
med rektorn vid den skola som han eller hon är 
placerad vid (i förekommande fall) utan också med 
andra personer på förvaltnings- och huvudmannanivå. 
Det kan vara förvaltningschefen, en utvecklingsledare 
och så vidare. Som framgår av förra avsnittet 
framträder i intervjuerna att kontakten till, och 
relationen med, rektorn och huvudmannen är mycket 
viktig. Samtidigt är det ytterst olika hur den sett ut 
under forskarutbildningstiden och hur den kommit att 
ta form efter avslutade studier. 

För några kommunlektorer har det funnits en 
kontinuerlig dialog med rektorn/huvudmannen, 
vilken startade redan tidigt under, eller innan, 
forskarutbildningstiden. Det är tydligt att i de fall som 
har funnits en kontinuerlig dialog mellan läraren och 
förvaltningen så har det påverkat uppdraget mycket 
positivt. Ett exempel är Helenas uppdrag i Kustnära 
kommun. I hennes fall växte utformningen av 
uppdraget fram i regelbundna dialoger med rektorer 
och utvecklingsledare och under de tillfällen som hon 
bjöds in att prata inför politiker, akademi och andra 
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aktörer medan hon fortfarande var doktorand. 
För några av de intervjuade har det varit rektorn som 
varit den viktiga kontakten, som intresserat sig och 
följt upp forskarutbildningserfarenheterna efter hand. 
För dessa är alltså rektorn den kanal till huvudmannen 
som står till förfogande och den som hållit igång 
dialogen under tiden för studierna.

För andra har kontakten varit obefintlig: De vinkade 
hejdå när jag blev antagen till forskarutbildning. (Martin). 
I Martins fall har rektorn inte visat något intresse 
för forskarstudierna och kanske tolkat initiativet att 
gå en forskarutbildning som att ”gå vidare”. Trots 
detta är Martin nu tillbaka på skolan, men själva 
kommunlektorsuppdraget är förvaltningsövergripande. 
I flera fall har rektor aldrig haft något djupare samtal 
med sin kommunlektorn om hens nya kompetenser 
skulle kunna bidra till verksamheten. Som Astrid 
uttrycker det: Rektorn och jag har aldrig pratat om vad jag 
skulle användas till. 

Louises forskarutbildning kom att delas in i två 
olika faser. Hennes erfarenhet från dessa pekar på 
skolledarens betydelse för hur den forskarutbildades 
kompetenser plockas upp i organisationen. Under den 
första fasen fanns en rektor som pushade och var väldigt 
mycket för skolutveckling och jag kände mig väldigt kompetent 
och sedd i det sällskapet. Hon beskriver att rektorn 
utstrålade nåt som gjorde att man trodde att det här kommer 
bli bra. Rektorn slutade dock några månader efter att 
Louise blev färdig med sin licentiatexamen. Den nye 
rektorn och verksamhetschefen har inte alls samma 
erfarenhet eller intresse för det hon gjort. Ett skäl till 
det tror Louise kanske är att den nya ledningen saknar

undervisningserfarenhet; så nu är jag i ett vakuum. Hon 
beskriver att rektorn inte har frågat efter vad hon kan 
och jag märker en tydlig skillnad…det finns ingen plan…jag 
skulle lika gärna kunnat vara en vanlig lärare.

De intervjuade söker en koppling till och intresse 
från arbetsgivaren, vilket alltså några, men långt 
ifrån alla, erfarit. En del har sökt sig bort från sin 
tidigare arbetsgivare på grund av att de upplevt att 
denne varit ointresserad av vad de lärt sig. Några 
påpekar också att de jobbat ”väldigt isolerat” under 
forskarutbildningstiden. Det i sin tur kan hänga ihop 
med att utbildningstiden är mycket intensiv. Det är 
svårt att få ihop tiden för att både undervisa i skolan 
och hinna med forskarstudierna. 

En annan omständighet som bidrar till att det kan vara 
svårt att bli uppfångad i organisationen är det ständiga 
bytet av chefer, som nämns av bland annat Elisabet. En 
annan förklaring till att skolledarna inte uppvisar vad 
de forskarutbildade skulle uppfatta som intresse kan 
vara osäkerhet. Louise säger till exempel, de har inte 
varit i forskning själv och vet inte hur de ska utnyttja denna. 

Bristen på nyfiken, intresserad och kontinuerlig dialog 
mellan arbetsgivaren och den lärare som befinner 
sig i forskarutbildning eller som tas i bruk som 
kommunlektor kan få mer negativa konsekvenser 
än man kanske anar. Detta kan i förlängningen dels 
betyda att den forskarutbildade läraren vänder blicken 
mot en annan arbetsgivare på grund av brist på 
erkännande från den organisation man arbetar i, dels 
att arbetsgivaren går miste om den kompetens och de 
nya perspektiv som man kan få in i sin organisation.
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En utmaning är att få till en kontinuitet vid chefsbyten 
på olika nivåer, eftersom det påtagligt påverkar 
möjligheterna till en god relation.

Relationen till akademin
Samtidigt som nästan hälften av de intervjuade 
berättar att de är involverade i olika typer av 
forskningssamarbeten med universitet och högskolor, 
så framträder vad vi kan kalla för upplevda svårigheter 
med att skapa verkliga samarbeten med universiteten, 
där forskaren från universitetet och forskaren i 
kommunen är jämbördiga. 

Uppdraget som forskarutbildad person utanför det 
högskolan/universitetet har för flera av de intervjuade 
tydliggjort en brist på akademiskt erkännande av 
praktiknära kunskapsproduktion. Isa, som deltar 
i en studie med forskare på ett lärosäte kring ett 
område som är mycket nära relaterat till hennes 
avhandlingsämne, upplever att hon inte tillerkänns 
riktigt samma ”värde” som de andra forskarna. 
Hennes del i projektet består i ”praktiska saker” 
som att etablera kontakter med fältet och göra det 
tillgängligt för universitetsforskarna, medan de 
senares roll består i att göra observationer, analysera 
och skriva artiklar. Isa säger: Jag vill att min forskning 
ska räknas…det borde inte vara omöjligt. Frida, som tar 
tjänstledigt på deltid för att kunna fortsätta med någon 
del av sitt yrkesliv i ett akademiskt sammanhang, ser 
att detta är något man hela tiden brottas med: Att 
man från universitetshåll tycker att det är högre status att vara 
där…man driver det ganska hårt. 

Det bör nämnas att flera lärosäten förmått upprätta 

nära samarbeten och samverkan med skolans 
huvudmän genom bland annat forskarskolor. 
Tillkomsten av Skolforskningsinstitutet nämns av 
flera av de intervjuade som en möjlighet att föra 
akademin och huvudmännen närmare varandra 
genom betoningen på praktiknära forskning. Vid flera 
lärosäten förekommer numera möjligheten att affiliera 
lärare efter avslutade forskarstudier på doktorsnivå. 
Några lärosäten har försöksverksamhet kring 
kombinerade tjänster mellan akademi och praktik för 
forskarutbildade lärare, i analogi med de avtal som 
gäller inom det medicinska området16. Det pågår 
således försök i den riktning som kommunlektorerna 
önskar. 

Som tidigare påpekats i utvärderingar av 
kommundoktorander (Bergmark 2010) och 
forskarskolor för lärare (Högskoleverket 2012) så 
innebär dock slutet av forskarstudierna också slutet på 
tillgången till universitetens forskningsdatabaser.

Utan så kallad forskaraffiliering till ett lärosäte kan 
man inte själv ladda ner forskningsartiklar och den 
kunskapsproduktion man bidrar med räknas inte som 
akademisk forskning. För alla de forskarutbildade 
lärare som avslutar en licentiatexamen gäller detta 
faktum. Det innebär betydande begränsningar ifråga 
om var man kan publicera sin forskning och i att få 
åtkomst till den forskning som görs17. Det här upplevs 
av många i studien som så hämmande att man kan 
överväga att på sikt lämna sin huvudman för att söka 
sig tillbaka till högskolan/universitetet om problemet 
inte går att lösa.

16 Det så kallade ”Ulf-avtalet”, se vidare i rapporten från Huvudmännens expertråd för skolutveckling https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/forskning/
huvudmannensexpertradforskolutveckling.8429.html.
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Möjligheterna i relationen till rektorn, 
huvudmannen och akademin 
Majoriteten av de intervjuade (de som sökt en 
kommunlektorstjänst) i denna studie valdes ut för 
att de gjort ett aktivt val att arbeta hos en kommun 
eller fristående huvudman snarare än i akademin. 
På så sätt kan möjligheterna med forskarutbildade 
lärare i skolan belysas. Som framkommer i föregående 
avsnitt tycks en kontinuerlig dialog med såväl rektor 
som andra nyckelpersoner i förvaltningen vara 
mycket viktig för att få till ett väl fungerande och 
väl förankrat uppdrag. I de fall som detta kan göras 
redan under forskarutbildningen bidrar det positivt 
till att uppdraget hinner förankras och diskuteras 
igenom i organisationen. Några kommunlektorer i 
studien har också erfarenhet av att förvaltningen på 
något sätt även involverat universitet/högskolan och 
politiken i denna ömsesidiga dialog, och också detta 
har varit positivt för legitimiteten och utformningen 
av uppdraget.

Det är också tydligt hur betydelsefullt det är att 
kommunlektorernas skolledare är insatta i vad 
forskarutbildning betyder och vilka kompetenser 
denna kan generera. Att ha en rektor som förstår, är 
intresserad och vill utvecklas tillsammans framstår 
som det mest önskvärda och starkaste skälet till 
att man som forskarutbildad lärare vill stanna kvar 
inom skolan. I några fall har rektorn inte kunnat ta 
den platsen men det har då funnits någon annan 
som kunnat fylla den – en förvaltningschef, en 
utvecklingsledare eller annan person längre upp i 
organisationen.

Några kommunlektorer föreslår att skolledarna 
själva skulle gå en forskarutbildning, eller att man 
åtminstone på något vis borde stötta skolledarnas 
kunskapsutveckling på forskningsområdet. På så vis 
skulle detta öka rektorernas förmåga att i sin tur stötta 
kommunlektorerna – och ”dra tillsammans” vilket 
annars kan vara svårt. 

”Det behövs en satsning på skolledare så att man drar 
tillsammans i den här frågan. Eller nyfikna skolledare som 
kliver åt sidan och inte är rädd” (Louise).

Kommunlektorer med enbart lokala uppdrag på 
enskilda skolor är få i denna studie. Att arbeta med 
lektorsuppdraget på en mer övergripande nivå, i 
nätverk med andra skolor eller andra fora, framstår 
som en styrka för att klara uppdraget. Sammanhanget 
på den egna skolan känns ”för litet”18. Julius, som har 
hela sitt lektorsuppdrag på skolan där han var i tjänst 
innan forskarstudierna, uttrycker en önskan om att 
lektorernas kompetens som användas som en resurs 
för hela staden.

Om det inte förverkligas tror han inte på att vara kvar. 
Storstaden behöver ta tag i och äga sina lektorer för annars 
äts de upp av den vanliga skolan och blir vanliga lärare igen. 
Citatet uttrycker också kommunlektorns behov av 
att ingå i ett större sammanhang där kompetenserna 
tas omhand och förvaltas för att de inte ska falla 
i glömska. Att ha en eller flera kommunlektorer 
är också ett sätt för en kommun att stärka sitt 
”marknadsvärde”.

17 Några nämner möjligheter att publicera i tidskriften Forskul och i stiftelsen IFOUS 
publikationer av utvecklingsartiklar, men också att utrymme saknas i deras tjänster för 
tidskrävande skrivande.
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18 Det Julius och många av informanterna söker är ett professionellt 
sammanhang. Regionala försök har gjorts för att stärka sammanhanget för de 
forskarutbildade lärarna i skolan, däribland i producentkooperativet Vetenskap 
i Skolan, VIS, i Skåne. Se vidare i den utvärdering av initiativet som gjordes av 
Sveriges Kommuner och Landsting (2015). VIS ingår inte i kommunernas eller 
lärosätenas organisationer. 



Det finns ett signalvärde i att satsa på avancerad 
utbildning för sina lärare – det blir ett tecken på 
att kunskap är viktigt. Isa, som arbetar i en liten 
kommun, berättar till exempel att lärarkollegor 
kommit fram till henne och uttryckt stolthet över 
att jobba i samma kommun som hon. I Kustnära 
kommun pekar utvecklingsledaren på att satsningen 
på att forskarutbilda lärare och konstruera 
lektorstjänster visar viljan att bygga skolan på en mer 
på vetenskaplig grund. En välkommen konsekvens 
är att lärare nu söker sig till kommunen för att arbeta. 
Utvecklingsledaren ser också en stor poäng med att 
som huvudman inte vara helt beroende av akademins 
tjänster. 

”Vi upplever att det är starkt att kunna få med forskarögonen 
och att det inte vore möjligt om man inte ”ägde” sådana 
personer själv. Visserligen har vi ett mycket gott samarbete 
med [flera lärosäten], men det blir betydligt lättare när vi kan 
plocka in det egna folket också. För oss handlar det inte om 
ifall vi har råd, utan om att vi inte har råd att låta bli.”

En fråga som måste ställas i relation till 
studiens resultat är också hur utveckling och 
forskningsanknytning ska styras och hur mycket. 
Många av de intervjuade kan berätta om lyckade 
initiativ som oväntat och oplanerat ”poppat upp” 
genom idéer från de forskarutbildade tillsammans 
med sina kollegor och chefer, som en följd av god 
kommunikation och nära samarbete dem emellan. 
Ett ”ostyrt utrymme” för att skapa utvecklande 
sammanhang för kollegorna och möjligheter att 
undersöka dessas potential kan förstås betraktas som 
en alltför riskabel frihet i en värld där begränsade 

budgetar och andra mycket starka villkor sätter 
gränserna. Ett sådant utrymme framstår dock 
i studien som en viktig förutsättning för att 
kommunlektorn ska bli framgångsrik i att finna 
vägar för forskningsinformerad/-baserad och 
verksamhetsrelevant utveckling. De intervjuade 
kommunlektorerna anser att de kan axla ansvaret för 
en sådan frihet. Den uppfattningen delar de med de 
intervjuade cheferna i studien. En av dem formulerar 
friutrymmet som en förutsättning för utveckling: 

”[Det är viktigt att] man som lektor känner möjlighet att 
utvecklas i uppdraget, om jag begränsar kreativiteten eller om 
jag blir politiskt [alltför] styrd så begränsas jag, man behöver 
ett mått av friutrymme…mitt fokus är att [huvudmannens 
lektorer] ska känna en frihet.”.
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Baserat på resultaten från intervjuer med forskarutbildade lärare som arbetar    som kommunlektorer (eller 
med motsvarande skolutvecklingsuppdrag) hos kommunala och enskilda huvudmän framkommer att:

Kommunlektorn
• påverkas starkt av det intresse och engagemang som huvudmannen visar eller inte visar. Ett tydligt 
uttryck för intresse är att etablera en kontinuerlig dialog kring hur lektorn kan och önskar bidra till 
verksamheten. Detta är viktigt såväl under som efter avslutade forskarstudier.

• behöver rektorns/annan chefs stöttning i den process det innebär att bli till som lektor i skolans 
verksamhet. Ett viktigt stöd är att tydliggöra vilket mandat kommunlektorn har på skolan/hos 
huvudmannen. 

• behöver ett tydligt professionellt sammanhang i sin kommun att verka i eftersom uppdraget är ensamt. 
Att flera kommunlektorer arbetar tillsammans kan vara en lösning.

• behöver också ingå i ett forskningssammanhang. Detta innebär möjlighet att ha tillgång till 
forskningsartiklar, men även att medverka i produktionen av ny kunskap. Detta ställer krav på både 
högskolan och kommunen. 

• och dennes chef/-er behöver uppnå en ömsesidig förståelse av vad uppdraget innebär och kan ge för 
resultat. 

• har ett uppdrag som påverkas mycket av chefsbyten och underlättas av en organisation som klarar en 
kontinuitet vid chefsbyten. 

• uppfattar att forskarutbildningen gett viktiga kompetenser för utvecklingen av en skola som vilar på 
vetenskaplig grund. Dit hör att förstå och kunna förhålla sig till forskning och vetenskapliga resultat, 
fördjupad ämnes-och/eller didaktisk kompetens, förmågan att snabbt kunna skaffa sig en överblick över nya 
kunskapsområden samt en fördjupad analysförmåga. 

7. Sammanfattning av rapportens viktigaste 
resultat och slutsatser

38



Prestation utifrån vilka förväntningar?
Det finns en i mångt och mycket outtalad 
förväntansbild på de forskarutbildade lärarna 
och inte minst på de som blivit kommunlektorer. 
Akademi, stat, huvudmän, skolledare och 
lärarkollegor har samtliga förväntningar på 
lektorerna. Samtidigt är förväntningarna sannolikt 
inte är helt överensstämmande. En förväntansbild 
skapades genom syftestexterna för de nationella 
forskarskolorna, en annan genom 2010 års skollag. 
Ytterligare en skapades genom karriärreformen. Två 
frågor inställer sig utifrån dessa förväntanbilder: 
Vad är ett realistiskt och tillräckligt gott bidrag från 
en kommunlektor (jämför Levinsson 2011 om de 
orealistiska förväntningarna på utvecklingsledare)? 
Är kommunlektorsuppdraget utvärderingsbart? I så 
fall hur? Kommunlektorsreformen hade till syfte att 
behålla de bästa lärarna i skolan. Om de som utses 
till kommunlektorer kan anses vara de bästa lärarna 
och de vill vara kvar i skolan – är målet då nått? En 
för många av studiens kommunlektorer viktig fråga är 
nämligen vad det innebär att prestera som lektor. Kan 
lektorers arbete synas i elevers resultat, eller ska deras 
påverkan synas på andra observerbara nivåer i skolans 
verksamhet? 

Den tänkta effekten av lektorerna och de 
forskarutbildade lärarna har troligen en mycket lång 
inverkningstid. Deras arbete har både en indirekt och 
en direkt verkan för exempelvis skolans undervisning 
och elevers lärande.

Om man ser utbildningssystemet (skolan och 
akademin) som ett sammanhängande system 
till vilket de forskarutbildade lärarna bidrar på 
olika nivåer och i olika delar – till undervisning, 
lärarkompetens, utbildningsförvaltning, universitet – 
kan vi se de forskarutbildade lärarnas kunskapsbidrag 
och värdet av det på ytterligare ett sätt. Där 
ingår forskarutbildningens produkter i form av 
avhandlingar och den kunskap som lektorerna under 
vissa förutsättningar kan fortsätta producera även 
efter examen. När det gäller det som brukar kallas 
praktiknära forskning finns förhoppningar om att 
denna grupp kan göra ett viktigt kunskapsbidrag 
till forskningen (Rönnerman & Langelotz 2015). 
Här består utmaningen i att finna former för 
anställning och gemensam finansiering mellan alla 
utbildningssystemets parter.

8. Diskussion
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Förutsättningar för kommunlektorernas 
uppdrag
En slutsats som kan dras utifrån studien är att 
kommunlektorers uppdrag ser olika ut och har 
olika förutsättningar hos olika huvudmän. Små 
landsortskommuner och stora kommuner nära 
högskolor och universitet erbjuder olika arenor 
att verka på vad gäller såväl samverkansytor med 
akademin som med den egna huvudmannen. Små 
och stora kommuner i olika geografisk belägenhet 
har troligtvis helt olika förutsättningar för att 
rekrytera lektorer. I några kommuner är tillgången på 
forskarutbildade lärare god, medan det i andra inte 
finns några eller mycket få att tillgå.

Vilka kan då vara vägar framåt? Kan exempelvis 
flera huvudmän gemensamt ha en kommunlektor? 
Kan det vara ett sätt att utöka den lilla kommunens 
samverkansytor och rekryteringsmöjligheter? För den 
lilla kommunen långt ifrån ett lärosäte är frågan om 
forskarutbildning av egna lärare mer kännbar eftersom 
lektorer annars inte finns att tillgå. Samtidigt är det 
just små kommuner som har svårast att finansiera 
forskarutbildning i sin nuvarande form. 

Uppdragets placering för kommunlektorer kan också 
variera. Några arbetar mycket lokalt medan andra rör 
sig i flera delar av det nätverk som en kommun utgör. 
Daniel Alvunger (2015) gör i sin studie av förstelärare 
en indelning i differentierade och decentraliserade 
organisationer. I den differentierade organisationen 
opererar förstelärarna på olika nivåer – i förvaltningen, 
på skolan och mellan skolor. I den decentraliserade 
organisationen är uppdraget avsmalnat till den egna 
skolan. Detsamma gäller kommunlektorerna i denna 
studie, med den skillnaden att kommunlektorer kan 
ha uppdrag som inte är kopplade till enskilda skolor. 
En analys av den egna organisationen utifrån dessa 
två begrepp kan vara ett sätt för en huvudman att 
förbereda sin organisation inför tillsättningen av 
en kommunlektor. Den lektor vars uppdrag är i en 
differentierad organisation kommer att ha ett större 
nätverk i fler nivåer, vilket påverkar såväl uppdraget 
som lektorn på ett annat sätt än ett mindre nätverk i få 
nivåer. Det innebär såväl utmaningar som möjligheter 
att ta med i beräkningen.
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Det som tycks kunna ske när olika nivåer i en 
kommun inte kommunicerar eller tappar kontakten 
är att tanken bakom en viss satsning går förlorad. 
Den lärare som vid en viss tidpunkt i en kommuns 
(eller fristående huvudmans) historia har utsetts att 
få genomgå forskarskola känner sig som utvald. För 
den utvalde blir detta en förvissning kring vilken man 
bygger upp förväntningar. Blossings studie (2013) av 
en satsning på den fiktiva skolan Vejde illustrerar just 
detta: 

”Om nu skolan i Vejde satsat så mycket pengar på att utbilda 
lärledare och skapat en lärledarorganisation så borde det väl 
finnas en tanke om vilken roll vi ska ha och hur man ska 
använda den resurs vi är och den kompetens vi nu besitter.” 
(Blossing 2013, s. 167)

Precis så resonerar flera av kommunlektorerna i den 
här studien. De har upplevt att de blivit utvalda till 
forskarstudier och att rektorn eller förvaltningen 
initialt stöttade, bidrog och satsade. Senare har ett 
rektorsbyte eller annan förändring i organisationen 
lett till att hela idén om satsningen tycks ha fallit bort. 
De har hamnat i ett organisatoriskt mellanrum (Tyrstrup 
2014) där ingen riktigt tar ansvaret för riktningen 
framåt för den satsning som någon annan gjort bakåt i 
tiden. Många kommunlektorer ger röst åt hur enskilda 
personer (chefer) stöttat dem i processen att bli till som 
lektor. Samtidigt berättar detta att det är få personer 
som mobiliserats i förankringen av kommunlektorn 
i organisationen, vilket gör positionen känslig för 
organisatoriska förändringar. En viktig slutsats blir då 
att skapa former för regelbunden och öppen dialog 
mellan huvudmannen och kommunlektorn (eller den 

blivande kommunlektorn under forskarstudietiden) 
i vilket uppdraget skapas, justeras, utvärderas och 
omhändertas i organisationen. 

I avsnittet om tidigare forskning redogjordes för så 
kallade teacher leaders (Day & Harris 2003) vars uppdrag 
är snarlikt kommunlektorernas. Kan kommunlektorers 
uppdrag vägledas av samma princip som gäller 
för teacher leaders, nämligen att deras arbete ska 
främja skolors (eller förvaltningars) utveckling till 
så kallade professionella lärande gemenskaper (Edwards 
Groves & Rönnerman 2013)? I skapandet av 
lärandegemenskaper finns mycket kunskap att hämta 
från forskningslitteraturen om teacher leaders (se 
vidare kapitel 2). 

En annan slutsats av studien är att kommunlektorer 
och andra forskarutbildade lärare verkar i ett 
gränsland mellan två sinsemellan mycket olika system: 
skolsystemet och akademin. Trots att båda systemen 
producerar utbildning styrs de av olika logiker, 
rymmer olika arbetskulturer och har olika språkbruk. 
Gränslandet karaktäriseras av slitningar mellan dessa. 
I det akademiska meriteringssystemet räknas att vara 
lokaliserad på ett lärosäte, att delta i internationella 
nätverk och konferenser, att publicera i internationella 
vetenskapliga tidskrifter, och i peer-review-arbete19. 
I skolsystemet är det andra saker som belönas och 
ramarna avgörs betydligt mer av politiska beslut, 
kommunens budget och elevers resultat. Det betyder 
att vad som är en prestation, vad som är relevant och 
effektivt och hur detta sedan bör kommuniceras skiljer 
sig mellan skolan och akademin.

41 19 Att det akademiska meriteringssystemet inte premierar samverkan är ett konstaterat problem för praktiknära forskningsmiljöer i den offentliga sektorn generellt, vilket 
bland annat påpekas i publikationen Forskning i samverkan. Om praktikrelevant forskning och praktiknära forskningsmiljöer (Statskontoret 2016b). 



Som framkommit i tidigare avsnitt upplever 
gränsgångarna att båda systemen ibland uppvisar 
en skeptisk inställning till varandra. Behovet av 
ömsesidigt erkännande av varandras kulturer, behov 
och villkor kan tänkas vara extra stort för gruppen 
kommunlektorer eftersom de verkar i gränslandet. 
Samtidigt menar de intervjuade, i likhet med vad 
tidigare utvärderingar och rapporter lyft fram 
(exempelvis Bergmark 2010, Högskoleverket 2012, 
Sveriges Kommuner och Landsting 2015), att båda 
systemen har att mycket att vinna på ett närmande. 
Det finns också exempel på hur systemen påbörjat 
närmare samarbeten som uppskattas. I kapitel fyra 
och fem beskrivs en mängd pågående initiativ på 
detta område liksom ett stort antal frågor som 
forskarutbildade lärare arbetar med och i vilka de 
upplever att forskarutbildningens kompetenser tas 
tillvara och kommer till nytta. 

Stanna eller gå?
Ur de forskarutbildade lärarnas perspektiv handlar 
slutsatserna om var de helst vill arbeta om en högst 
personlig övervägning om var man kan få det bäst 
utifrån sin situation. Utifrån intervjuerna kan dock 
sägas att det som är bäst tycks vara mycket nära 
förknippat med att ha möjlighet att utvecklas och 
uppleva att den egna kompetensen används och gör 
nytta. Om man får utvecklas vill man stanna.
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Bilaga 1 - SKOLFS 2011:58, 4 §
Lektorn ska
- ha breda och gedigna kunskaper inom sitt 
undervisningsämne eller i ämnesdidaktik,
- ha förmåga att sprida engagemang och intresse för 
ämnet hos eleverna genom att göra undervisningen 
utmanande, spännande och stimulerande,
- ha strävan att utifrån aktuell forskning inom 
områden med relevans för undervisningen medvetet 
och systematiskt utveckla elevernas lärande,
- ha samverkat med andra lärare, tagit del av andras 
kunskaper och erfarenheter och delat med sig av sina 
egna, och
- ha drivit skolutveckling utifrån aktuell forskning.

Bilaga 2 - Intervjufrågor
1. Hur skulle du beskriva de kompetenser 
forskarutbildningen gett dig, dvs vad är det en 
forskarutbildad lärare ”kan” som andra lärare ”inte 
kan”?

2. På vilket sätt utnyttjas dina kompetenser i din tjänst 
idag?

3. Hur skulle dessa kompetenser kunna bidra till 
skolans utveckling enligt dig?

4. Vilka svårigheter/hinder ser du för forskarutbildade 
lärare (ut lärarnas/era perspektiv) som situationen ser 
ut nu?

5. Vad skulle öka attraktionskraften att vara anställd i 
en kommun som forskarutbildad lärare jämfört med 
att ”gå till universitetet”? Med andra ord – vad kan 
huvudmännen göra för att behålla de forskarutbildade 
lärarna?
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Tillbaka i skolan som kommunlektor
Syftet med den här studien är att lyfta vilka möjligheter 

som står skolväsendet till buds genom att forskarutbildade 
lärare får utvecklingsuppdrag inom skolan. Hur kan 

kommunlektorstjänster utformas så att både de 
forskarutbildade lärarna själva och deras arbetsgivare 

upplever att forskarutbildningens kompetenser tas tillvara 
och kommer till nytta? Vilka möjligheter och svårigheter 
upplevs i kommunlektorsuppdraget? Rapporten riktar 

sig främst till skolhuvudmän, kommunlektorer, och andra 
forskarutbildade lärare, men dess innehåll är av intresse 

även för lärosäten som bedriver forskarutbildning i 
samarbete med kommuner och för skolmyndigheter.


