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Utbildningsstyrelsen

Sammanfattning
Regeringen inför karriärtjänsten förstelärare från och med den 1 juli 2013. Detta är ett
sätt att göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Reformen
gäller alla skolformer utom förskola. Kravet på legitimation gäller inte för de tjänster
som tillsätts under 2013.
Huvudmän skapar karriärtjänsterna och bestämmer själva om tjänsternas antal,
utformning, tillsättning och lön. För att underlätta reformen har regeringen inrättat ett
statsbidrag som ersätter huvudmäns kostnader för löneökningen. Huvudmän ansöker om
bidrag hos Skolverket.
Rektorerna inom proVarmdo diskuterar utformning och tillsättning av förstelärare. Hur
denna process fortgår, kommer utbildningsstyrelsen hållas informerad om vid
kommande möten.
Vilka lärare som ska bli förstelärare behöver vara fastslaget till juni 2013.

Bakgrund
Utifrån en sammanställning av nationell och internationell forskning om elevers lärande,
framstår en kvalitativt god undervisning som det allra viktigaste. För att detta ska bli
möjligt är lärarnas kompetens den enskilt viktigaste faktorn.
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Ur: Förordning (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare
1§ Syftet med statsbidraget är att stimulera skolhuvudmän att inrätta karriärsteg för
särskilt yrkesskickliga lärare.
Ur: Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m.. Prop. 2012/13:136
”…finns behov av ett mer praktiknära karriärsteg som möjliggör för särskilt skickliga lärare som
inte har licenciatexamen att göra karriär utan att sluta undervisa. Det har också i promemorian
bedömts vara väsentligt att karriärsteg för särskilt skickliga lärare innefattar löneökningar. Mot
denna bakgrund har det i promemorian föreslagits att det ska införas en förordning som ger en
huvudman möjlighet att söka statsbidrag om denne i sin undervisning använder sig av lärare som
uppfyller vissa i förordningen angivna kvalifikationer och vars arbetsuppgifter i allt väsentligt
består av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Syftet med statsbidraget har
angetts vara att stimulera en lönespridning där särskilt yrkesskickliga lärare premieras.”

Ur Skolverkets information:
”Regeringen inför två nya karriärtjänster inom skolan från och med 1 juli 2013. Den ena
kallas förstelärare, den andra kallas särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning
(lektor). Karriärtjänsterna ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning
för elever. Reformen gäller alla skolformer utom förskola. Kravet på legitimation gäller
inte för de tjänster som tillsätts under 2013.”
”Skickliga lärare är en viktig faktor för att eleverna ska nå goda studieresultat. Tanken
är att lärare med karriärtjänster huvudsakligen ska undervisa. På så sätt ska reformen
trygga god undervisning för elever samtidigt som skickliga lärare får en möjlighet att
avancera.
Huvudmän skapar karriärtjänsterna och bestämmer själva om tjänsternas antal,
utformning, tillsättning och lön.
För att underlätta reformen har regeringen inrättat ett statsbidrag som ersätter
huvudmäns kostnader för löneökningen. Huvudmän ansöker om bidrag hos Skolverket.”

Kvalifikationer för karriärtjänster
Av den information som regeringen har gått ut med framgår följande kvalifikationer:
En förstelärare



är legitimerad − kravet gäller inte de tjänster som tillsätts under 2013
kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med
undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
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har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett
starkt intresse för att utveckla undervisningen
även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning
och uppgifter som hör till undervisningen.

Bidraget ersätter löneökning
Statsbidraget ska användas till löneökning för lärare med karriärtjänster. Det går inte att
använda bidraget för att skapa karriärtjänster med en mindre löneökning än nedan, som
till exempel 2 500 kr i månaden.
Under 2013 kan huvudmän få ersättning för halva året och beloppet för en heltidtjänst
blir


42 500 kronor för en förstelärare

Under 2014 och framåt kan huvudmän få ersättning för ett år i taget. Ersättningen för en
heltidstjänst blir


85 000 kronor en förstelärare, vilket innebär i genomsnitt 5 000 kr mer i
månaden.

Bidraget fördelas utifrån antalet elever
Statsbidraget kommer att räcka till ett begränsat antal tjänster. Beräkningen av
bidragsramarna kommer att utgå från det antal elever som en huvudman har i följande
skolformer: förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola. Även de tre skolformerna inom
vuxenutbildningen omfattas av bidraget men de ingår inte i underlaget för beräkningen
av bidragsramarna.
Se vidare Skolverkets länkar:
http://www.skolverket.se/fortbildning-och-bidrag/karriartjanster-for-larare-1.192271
http://www.skolverket.se/fortbildning-ochbidrag/statsbidrag/karriartjanster/karriartjanster-1.192272

Ärendebeskrivning
Då det är upp till huvudman att besluta om utformning och tillsättning av förstelärare,
har den information som Skolverket tillhandahållit, legat till grund för diskussion och
planering i rektorsgruppen i proVarmdo. Denna utsåg i sin tur en arbetsgrupp bestående
av tre rektorer från grundskola och gymnasium, för att ta fram förslag på hur
utformningen av förstelärartjänsterna ska se ut. Detta arbete samordnades av
utbildningsstretegen på proVarmdo.
Arbetsgruppen tog fram ett förslag på de kompetenser en förstelärare ska inneha för att
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komma ifråga. Dags dato har rektorerna ännu ej beslutat detaljerna kring
kravspecifikation och utnämningsförfarande. Hur denna process fortgår, kommer
utbildningsstyrelsen hållas informerad om vid kommande möten.
Vilka lärare som ska bli förstelärare behöver vara fastslaget till juni 2013, då reformen
träder i kraft 1 juli.
Ekonomiska konsekvenser

Inrättandet av förstelärare är en statlig satsning, där staten står för kostnaden på årsbasis
fram till 2016.
Konsekvenser för miljön

Ärendet har inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Då inrättandet av förstelärare genomförs för att göra läraryrket mer attraktivt och säkra
elevernas goda undervisning, kan detta gynna medborgarnas utbildning.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av proVarmdo i samarbete med rektorerna på proVarmdos
grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning.
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