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Abstrakt 

Avhandlingens syfte är studera läraryrkets professionalisering i Sverige 
genom att särskilt undersöka hur de fackliga organisationerna, Lärarnas 
Riksförbund och Lärarförbundet, argumenterat för införande av lärar-
legitimation. Mot bakgrund av en historisk rekonstruktion analyseras 
hur lärarförbundens professionskrav formulerats och medierats på tre 
policyarenor – den lärarfackliga, den politiska och den mediala – mellan 
1992 och 2014. Den övergripande frågeställningen handlar om hur 
relationen mellan lärarförbundens argumentation och den statliga 
styrningen framträder i den debatt som omgärdade reformens framväxt 
och införande. Därför undersöks hur underliggande ideologier och 
kampen om utbildning och utbildningsideal påverkat synen på lärar-
professionen. Särskilt problematiseras NPM-retorikens (New Public 
Management) inflytande på bilden av läraren. Tre frågor står i centrum: 
Hur framträder de fackliga professionsstrategierna och hur tas de emot? 
Vilka olika sätt att betrakta läraryrket kan urskiljas? Vilka positioner 
intar lärarförbunden, staten och övriga aktörer och hur belyses de i 
debatten? Teoretiska utgångspunkter tas i Abbotts professionsteori som 
innebär att professioner måste studeras mot bakgrund av strukturella 
och kontextuella fenomen. Vidare utgår analysen från Lundgrens 
läroplansteori som betonar ett arenabegrepp och en historisk förståelse 
av utbildning. Teoretiskt informeras arbetet också av Uljens utveckling 
av ett icke-hierarkiskt och icke-deterministiskt perspektiv på policy, 
utbildning och lärarprofessionen. Empirin utgörs av fackliga texter, 
statliga dokument samt artiklar i dagspress. Metoden är idé- och 
ideologianalys med inspiration från kritisk teori. Ur ett grupp- och 
aktörsperspektiv undersöks hur ideologier som framträder och 
upprätthålls på en samhällelig och institutionell nivå samtidigt kan bli 
föremål för förändring. I studien konceptualiseras fackförbundens och 
de politiska partiernas både drivande och receptiva positioner i den 
studerade reformprocessen och dess mediala gestaltning. Avhandlingen 
visar att legitimationsreformens förslag om skärpt behörighet, 
forskningsanknytning och karriärsteg för lärare, som beslutades 2011, 
kan ses som ett resultat av både intraprofessionella strategier och sam-
hällelig påverkan i form av politisk styrning och opinionsbildning. Givet 
de teoretiska utgångspunkterna är slutsatsen att lärarförbundens 
professionsstrategier och en politisk konsensus att införa legitimations-
reformen i vissa avseenden bidragit till en reprofessionalisering av lärar-
kåren samt en stärkt legitimitet som profession. 

Nyckelord: arena, ideologi, legitimation, legitimitet, lärarförbund NPM-
retorik, profession, professionalisering, professionsstrategi 
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Abstract 

The aim of this dissertation is to study the teaching profession’s 
professionalization in Sweden by analyzing the introduction of the 
Swedish teacher license reform. Against an historical backdrop, the 
dissertation examines the teacher unions’ arguments in relation to the 
state governance from 1992, when the first propositions were made by 
The National Union of Teachers (Lärarnas Riksförbund, LR) and the 
center right parties, and up to 2014 following the debate that arose when 
the reform was implemented. Therefore the dissertation tries to 
problematize how ideological impact on education and educational 
ideals and the power struggle on public arenas affect the images of the 
teaching profession. Especially New Public Management (NPM) and its 
rhetoric, which evolves during the studied period, is highlighted. Three 
questions are focused: In what way do the union strategies appear and 
how are they received? What different perspectives of the teaching 
profession can be distinguished? Which positions are taken by the 
unions, the state and other players and how are they illuminated in the 
public debate? Drawing on Abbott’s professional theory, professions 
must be examined within both structural and contextual phenomena. 
Curriculum theory contributes with two theoretical perspectives: 
Lundgren’s concept of arenas as an analytical tool and historical 
understanding of education, and Uljens’ development of a non-
hierarchical and non-determining perspective on policy, education and 
the teaching profession. The empirics consist of documents published by 
the unions – The National Union of Teachers and The Swedish Teacher 
Union (Lärarförbundet) – and the state as well as newspaper articles. The 
textual analysis, inspired by critical theory, examines how underlying 
ideologies are maintained at an institutional level, but at the same time 
can be subjects of change. In the study the unions as well as the political 
parties are conceptualized as both driving and receptive in the reform 
process and its mediation. The dissertation shows that the license reform 
resolved in 2011 which articulated a regulation of teachers’ qualification, 
career steps and the importance of educational research, was a result of 
both intra-professional activities, political governance and the public 
opinion. Given the theoretical premises, one conclusion is that the 
unions’ strategies and a political consensus to pass the license reform to 
a certain extent have contributed to a reprofessionalisation of the 
teaching profession and a strengthened professional legitimacy. 

Keywords: arena, ideology, legitimacy, license, NPM-rhetoric, 
profession, professionalization, professional strategy, teacher unions 
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Förord 

“Bra lärare betyder allt” skriver kulturchefen Lisa Irenius i Svenska 
Dagbladet den 7 februari 2016 (Irenius, 2016-02-07). Irenius sammanfattar 
i sin artikel den debatt om utbildning som pågått den senaste tiden. Hon 
pekar på att läraryrket inte värderas så högt som det borde i 
ungdomsskolan – grundskola och gymnasium – där läraryrket kämpar 
för professionell överlevnad. Irenius menar att 1990-talets utbildnings-
politik och styrning ledde till att lärarens betydelse tonades ned till 
förmån för elevens eget sökande efter kunskap. Tvärtom, säger Irenius, 
har just den kvalificerade läraren en avgörande betydelse för elevernas 
kunskapsutveckling och lärande, vilket också forskning visar. 

Med en bakgrund som lärare, skolledare och fackligt engagerad har jag 
med stort intresse följt reformpolitiken och mediadebatten på 
skolområdet under de senaste tjugo åren. Våren 2011 skrev jag en D-
uppsats (Baltzer, 2011) om Lärarnas Riksförbunds (LR) syn på 
kommunaliseringsreformen1 och hur förbundet diskuterat politik, 
fackligt arbete och professionsfrågor. Min slutsats var att LR kämpat 
emot det politiska beslutet att kommunalisera skolan och såg sig 
besegrade vad gällde professionsutrymme och status, men att förbundet 
samtidigt fortsatte att försvara kårens professionella uppdrag. Efter 
avslutat uppsatsarbete fick jag hösten 2011 förmånen att delta i 
forskningsgruppen STEP:s – Studies in Educational Policy and Educational 
Philosophy2 – seminarier vid Uppsala universitet och kunde fortsätta att 
utveckla mitt intresse för skolans styrningsfrågor. Detta utmynnade så 
småningom i en ansökan och antagning till forskarutbildning i 
pedagogik vid Åbo Akademi i maj 2014 med professor Michael Uljens 
som handledare. Min forskningsfråga var inte given och mitt allmän-
intresse för utbildningspolitiska frågor skulle kokas ned till ett 
hanterbart avhandlingsämne. Professor Elisabet Nihlfors, som åtagit sig 
uppdraget som handledare i Uppsala, lotsade mig fram, och legitima-
tionsreformen som infördes i Sverige 2011 kom att bli det filter vilket 
utbildningspolitik och facklig debatt kunde silas genom. Historie-
forskaren Niklas Stenlås rapport från 2009 om läraryrkets avprofession-
alisering och historikern Johanna Ringarps avhandling om lärarkåren 

1 Den gängse benämningen för Proposition (1988/89:4) om skolans utveckling och styrning, 
som beslutades i Sveriges riksdag i december 1989 i syfte att reformera svensk skola, 
och som infördes i januari 1991. 

2 Forskningsgrupp vid Uppsala universitet som startade år 2000 av professor emeritus Ulf 
P. Lundgren. 
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och kommunaliseringsreformen från 2011 var tidigt två centrala 
inspirationskällor. Johanna Ringarp har också läst och kommenterat 
manuset och kommit med värdefulla förslag till en utvidgning av det 
historiska perspektivet på studien. Från våren 2017 har professor 
emeritus Ulf P. Lundgren också varit handledare och givit ovärderliga 
synpunkter på hur analysen av texten skulle kunna läggas upp. Mitt 
avhandlingsarbete startade hösten 2014 och har bedrivits parallellt med 
arbetet som gymnasierektor och sedan 2016 som undervisningsråd på 
Skolverket. Detta har gett nya perspektiv på forskningsfrågan om 
läraryrkets villkor samt hur samhällsförändringar och politik påverkar 
skolans legitimitet och handlingsutrymme. 

Avslutningsvis i detta förord vill jag tacka alla som bidragit till att 
avhandlingen kunnat färdigställas. Först och främst vill jag rikta ett 
varmt tack till mina handledare som generöst och ödmjukt delat med sig 
av sin stora kunskap och erfarenhet och ingjutit motivation till att 
slutföra arbetet. Varmt tack Michael, Elisabet och Ulf! Ni har inspirerat, 
uppmuntrat och visat tilltro!! 

Ett stort tack till läsare och vetenskapliga granskare av manus under 
arbetsprocessens olika skeden: professor emeritus Pertti Kansanen, 
professor Göran Fransson, professor Christina Segerholm, docent 
Gunilla Eklund, professor emerita Agneta Linné, docent Johanna 
Ringarp, docent Judit Novak samt filosofie doktor Anna Forssell. Tack 
till medlemmar av STEP-seminariet och REL-seminariet vid Uppsala 
universitet för läsning och synpunkter. 

Tack till Nina Bäckman, Anna-Maria Nordman och Ann-Sofie Smeds-
Nylund vid Åbo Akademi som på olika sätt bistått under arbetets gång. 
Jag vill också tacka alla kollegor och chefer som peppat och uppmuntrat. 
Ett särskilt tack till Helena Car och Carina Rudolph Lundberg som varit 
med under hela resan och uppmuntrat, stöttat och bjudit på trevlig 
samvaro! Så till sist vill jag tacka min familj. Tack Astrid för att du 
tålmodigt korrekturläst och bidragit till textförbättringar med din skarpa 
blick! Tack Claes för att du kämpat vid min sida – med statistikkursen 
inte minst! Tack Sigrid och Erik för datorfix och tack Sigrid för din fina 
omslagsbild! 

Charlotte Baltzer, Uppsala maj 2020 
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1 Inledning 

Utgångspunkten för denna avhandling bottnar i ett intresse för hur 
utbildningspolitik, mediadebatt och forskning format synen på skolan 
och lärarkåren i Sverige från 1990-talet och framåt. Det svenska skol-
väsendet har reformerats åtskilligt under de senaste decennierna. 
Debatten om skolan i allmänhet och läraryrket i synnerhet intensi-
fierades under 2000-talet som en följd av OECD:s och PISA:s rapporter 
om svenska elevers försämrade resultat (se t.ex. Wahlström, 2015). 
Konsekvenserna av skolans förändrade styrning diskuterades inom både 
den socialdemokratiska regeringen och den borgerliga oppositionen. 
Argument för en auktorisering och legitimering av lärare motiverades 
inom båda politiska blocken av idéer om hur elevernas kunskapsnivåer 
skulle höjas och hur lärares professionella kompetens skulle stärkas (Dir. 
2006: 31; Dir. 2006:140). Inom forskning har lärarkåren som profession i 
relation till styrning och reformpolitik under denna period varit föremål 
för en rad studier (se t.ex. Fredriksson, 2010; Ringarp, 2011; Lilja, 2014). 
Ett forskningsfält som i mindre utsträckning undersökts i Sverige – och 
internationellt – är lärares fackliga organisationer som förespråkare av 
professionsfrågor och utbildningspolitiska frågor i den samtids-
historiska debatten (se t.ex. Bascia, 2005, 2015; Lilja, 2014; Segerholm, 
2019-11-19; Whorton, 2016). 

I föreliggande avhandling studeras hur lärares fackliga professions-
strävanden kan kopplas till den så kallade legitimationsreformen som 
infördes i Sverige 2011. Initiativet till att inrätta en särskild lärar-
legitimation innehöll förslag om skärpt behörighet, forsknings-
anknytning och karriärsteg för lärare. Avhandlingen granskar därför 
relationen mellan lärarförbundens argumentation, den statliga 
styrningen och de partipolitiska diskussionerna samt hur reform-
förslagen tog sig uttryck i debatten. Syftet med avhandlingen är därmed 
att utveckla ny kunskap om läraryrkets professionalisering i Sverige 
genom att undersöka hur de fackliga organisationerna, Lärarnas 
Riksförbund och Lärarförbundet, argumenterat för införandet av 
lärarlegitimation under perioden 1992 till 2014, som en del i denna 
process. Tre frågor ska besvaras i studien: Hur framträder de fackliga 
professionsstrategierna och hur tas de emot? Vilka olika sätt att betrakta 
läraryrket kan urskiljas? Vilka positioner intar lärarförbunden, staten 
och övriga aktörer och hur belyses de i debatten? 
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Teoretiska utgångspunkter tas i Abbotts professionsteori som innebär att 
professioner måste studeras som uttryck för processer vilka påverkas av 
strukturella och kontextuella faktorer (Abbott, 1988). Vidare utgår 
analysen från Lundgrens läroplansteori (se t.ex. Lindensjö & Lundgren, 
2000) som betonar ett arenabegrepp och en historisk förståelse av 
utbildning. Reformens framväxt studeras således på tre arenor: en 
facklig, en statlig och en medial. Teoretiskt informeras arbetet även av 
Uljens utveckling av pedagogisk handlingsteori i ett institutionellt 
perspektiv. Relationen mellan olika samhälleliga praxisfält eller arenor 
beskrivs i termer av ett icke-hierarkiskt och icke-deterministiskt 
perspektiv. Politiska, fackliga och statliga praktiker ses därmed som 
ömsesidigt påverkande och beroende av varandra. I dessa spänningsfält 
uppstår och drivs ideologiska och professionella diskurser som kan 
ändra karaktär över tid men som inte kan upphöra (se t.ex. Uljens 2018a). 
Det empiriska materialet utgörs av fackliga texter, statliga dokument 
samt artiklar i dagspress mellan 1992 och 2014. Metoden är idé- och 
ideologianalys ur ett grupp- och aktörsperspektiv med inspiration från 
kritisk teori. I studien undersöks hur underliggande ideologier om 
utbildning och utbildningsideal, som upprätthålls och legitimeras på en 
samhällelig nivå, samtidigt kan bli föremål för förändring i kampen om 
makten på den offentliga arenan. Särskilt problematiseras den så kallade 
New Public Management-retorikens inflytande på bilden av lärarkåren 
och dess fackförbund. I studien konceptualiseras fackföreningarnas och 
de politiska partiernas både drivande och receptiva positioner i den 
studerade reformprocessen och dess mediala gestaltning. 

I detta inledande kapitel ges först en bakgrundsbeskrivning till studiens 
syfte och kunskapsbidrag. Därefter beskrivs legitimationsreformens 
framväxt i korthet. Efter syftesbeskrivning, metoddiskussion och 
genomgång av källmaterial avslutas kapitlet med en disposition av 
avhandlingen. 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Läraryrkets professionalisering och lärares strävan efter samhällelig 
legitimitet har historiskt varit en central fråga för lärarorganisationer i 
Sverige, liksom i många andra länder. Denna professionaliserings-
strävan har pågått samtidigt som reformer varit styrande för lärarkåren. 
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Lärarkårens strävan har dock inte varit homogen. En skillnad mellan 
läroverkslärare och folkskollärare kan identifieras. Läroverkslärarna 
med lång akademisk utbildning utvecklade tidigt en hög professionell 
status som de behöll fram till något årtionde efter andra världskriget. De 
första lärarna i folkskolan kunde emellertid inte karakteriseras som en 
profession i mitten av 1800-talet. De hade låg status, var kontrollerade av 
både kyrka, stat och kommun och utövade litet inflytande över 
undervisningen. Folkskollärarna började dock från slutet av 1800-talet 
att använda professionella strategier. Genom att organisera sig och få 
politiskt inflytande påverkade kåren såväl sin egen ställning som 
utbildningens – och i förlängningen undervisningens – kvalitet, liksom 
utvecklingen inom folkskolan. (Florin, 1987, 2010.) 

Differentiering och likriktning av lärarutbildning 
Det svenska skolväsendet bestod länge av dessa två oberoende 
utbildningsformer – folkskolan och läroverken. Också lärarutbildningen 
var uppdelad i två skilda traditioner: läroverkslärartraditionen och 
folkskollärartraditionen. För läroverkslärarna krävdes studentexamen 
och universitetsutbildning till skillnad från folkskollärarutbildningen 
som bedrevs vid seminarier. Som Hallsén (2013) framhåller har dessa 
parallella lärarutbildningar successivt närmat sig varandra under 1900-
talet, och från 1950-talet påbörjades en reformering av skolväsendet och 
lärarutbildningen präglad av ökad koordination. Grundskolans före-
gångare, den så kallade enhetsskolan, infördes på försök och en ny 
lärarutbildning diskuterades. Lärarhögskolor inrättades i syfte att skapa 
en mer akademisk utbildning med vetenskaplig grund. På 1960-talet 
utreddes frågan vidare om gränsdragningen mellan de två utbildnings-
traditionerna. Arbetet präglades av en strävan att etablera en mer 
sammanhållen lärarutbildning (Hallsén, 2013). Seminarieutbildningen 
för låg- och mellanstadielärare fanns dock kvar i Sverige när den nya 
lärarutbildningen infördes i början av 1960-talet, medan högstadie-
lärarna genomgick akademisk utbildning vid universitetet (Persson, 
2008). 

År 1977 reformerades den högre utbildningen i Sverige och lärar-
utbildningen integrerades i högskolan. För lärarutbildningens del var 
syftet att avskaffa den parallella utbildningsorganisationen, samtidigt 
som spänningar levde kvar mellan de två traditionerna och var föremål 
för diskussion. I linje med intentionen att homogenisera lärarut-
bildningen genomfördes i slutet av 1980-talet en grundskollärarreform. I 
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slutet av 1990-talet inleddes återigen ett reformarbete. Förslaget innebar 
nu att åtta lärarexamina skulle bli en, med motiveringen att utvecklingen 
i samhället och den förändrade styrningen av skolan krävde att 
lärarkåren fick en mer enhetlig grund samt att decentraliseringen av 
skolan hade förändrat lärarnas förutsättningar. Hallsén (2013) beskriver 
det svenska skolsystemet vid denna tid som ett av de mest 
decentraliserade i Europa, där lärarutbildningen betraktades som ett 
medel för att skapa likvärdighet, samtidigt som lärarutbildningen också 
framställdes som det viktigaste styrmedlet i form av värde-
grundsförmedling och kunskap om läroplaner. Ett argument som också 
lyftes fram var en önskan att stärka lärarutbildningens vetenskapliga bas 
genom att knyta forskning och forskarutbildning till utbildningen. 
(Hallsén, 2013.) 

Under de senaste decennierna har diskussionen vänt och i stället handlat 
om vad som är specifikt för olika lärarkategorier. Detta har skett 
parallellt med diskussionen om relationen mellan forskningen och 
läraryrket samt lärarutbildningen som högre utbildning. År 2007 
tillsattes en ny utredning som föreslog en differentiering av 
lärarutbildningen. I förslaget presenterades ett återinförande av skilda 
examina liksom en förstärkt forskningsanknytning. Utredningen 
motiverades av att Högskoleverket bedömt att lärarutbildningen hade 
brister och att lärare saknade såväl ämnesutbildning som pedagogisk 
utbildning. År 2010 beslutade riksdagen att avskaffa den sammanhållna 
lärarexamen och ersätta den med fyra examina: förskollärar-, 
grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen, och 2011 beslutades att 
införa lärarlegitimation kopplad till dessa behörighetsgivande ut-
bildningar. (Hallsén, 2013.) 

Lilja (2014) beskriver att det svenska utbildningssystemet fortfarande i 
början av 1990-talet kännetecknades av motsättningar. Dessa hade sin 
grund i det parallella skolväsendet som historiskt varit knutet till 
samhällsklass: de statliga läroverkens utbildning för över- och 
medelklassen samt den kommunala folkskolans utbildning för arbetare 
och bönder. De reformer som de socialdemokratiska regeringarna drivit 
igenom efter andra världskriget hade syftat till att överbrygga dessa 
skillnader genom införandet av grundskolan 1962. En politisk strävan 
bakom reformeringen var att eliminera statusskillnader och prestige 
förbundna med det gamla parallellskolesystemet och att erbjuda alla 
elever tillgång till gymnasiet med utgångspunkt i en obligatorisk 
grundskola. Reformeringen byggde dock på politiska kompromisser 
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mellan två falanger: Socialdemokraterna, vänstern och folkskollärarna å 
ena sidan, vilka ville reformera utbildningen och införa grundskolan, 
samt högern och läroverkslärarna som å andra sidan ville bevara 
läroverkstraditionen med dess höga kunskapsideal. (Lilja, 2014.) 

Välfärdsstatens framväxt gynnade folkskollärarna, och grundskolans 
införande kan ses som resultatet av en inflytelserik vänsterallians där 
folkskollärarkåren var den lärargrupp som hade mest att vinna på de 
reformer som genomfördes, framhåller Persson (2008). Folkskollärarna 
hade fått gehör för sitt projekt. De hade funnits med i utredningar och 
kommittéer samt återfanns på höga poster inom administration och 
utbildningspolitik. Deras medverkan uppvärderade folkskolan och 
bidrog till införandet av enhetsskolan som symbol för rättvisa och 
jämlikhet. Läroverkslärarna å andra sidan var kritiska till enhetsskole-
reformen som innebar negativa ekonomiska och statusmässiga 
förändringar (Persson, 2008). Från 1990-talet har dock de två lärar-
organisationerna, Lärarnas Riksförbund3 och Lärarförbundet4, närmat 
sig varandra och gemensamt drivit såväl professionsfrågor med fokus på 
utbildning, forskning och yrkesetik som fackliga frågor. Så småningom i 
början av 2000-talet kom kravet på en lärarlegitimation att utgöra ett 
centralt gemensamt professionskrav. Denna förändring kan ses mot 
bakgrund av reformeringen av skolväsendet i slutet av 1980-talet och 
början av 1990-talet. 

3 Lärarnas Riksförbund (LR): Fackförbund inom SACO – Sveriges Akademikers Central-
organisation – med ursprung i Svenska läraresällskapet för lärare vid de allmänna läro-
verken. Förbundet grundades 1884 och antog 1964 namnet Lärarnas Riksförbund. 
(www.ne.se, 2019-04-22). Förbundet organiserar idag 90 000 lärare och studie- och 
yrkesvägledare inom hela utbildningsväsendet, både inom den grundläggande 
utbildningen och inom högskolan, med krav på behörighetsgivande utbildning för 
medlemskap (www.lr.se, 2019-04-22). 

4 Lärarförbundet: Fackförbund inom TCO – Tjänstemännens Centralorganisation. Lärar-
förbundet har sitt ursprung i Sveriges Allmänna Folkskollärarförening som grundades 
1880 (www.lararnashistoria.se, 2014i). Förbundet antog 1991 namnet Lärarförbundet 
(tidigare Sveriges lärarförbund, min anmärkning) och organiserar idag lärare och 
skolledare inom hela utbildningsväsendet, både inom den grundläggande ut-
bildningen och inom högskolan (www.ne.se, 2019-04-22). Förbundet har idag 234 000 
medlemmar (www.lararforbundet.se, 2019-04-22). 
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Kommunalisering och marknadisering 
Kommunaliseringen av lärar- och skolledartjänster i slutet av 1980- och 
början av 1990-talet – som följdes av det fria skolvalet, övergången från 
regelstyrning till mål- och resultatstyrning och en förändrad ekonomisk 
styrning – mötte starkt motstånd från lärarkåren och sågs som ett hot 
mot lärarprofessionens autonomi. Konsekvenser av reformen när 
ansvaret för lärarnas anställning och fortbildning övergick i kommunal 
regi var att de statligt reglerade tjänsterna och behörighetsreglerna togs 
bort. Skolledarna fick större makt att styra över lärarnas arbetstid, och 
fortbildningen skulle ske under det som tidigare var ferietid. (Ringarp, 
2011; Stenlås, 2009.) 

Kommunaliseringsreformen och reformen om det fria skolvalet genom-
fördes snabbt och gick på kort tid från förslag via beredning till beslut i 
riksdagen (Jarl, 2012). Utöver dessa reformer genomfördes nya 
läroplaner för grundskola och gymnasium (Prop. 1992/93:250; Prop. 
1997/98:94) liksom förändrade lärarutbildningar (Prop. 1984/85:122; 
Prop. 1999/2000:135). Forskning visar att reformintensiteten och det 
ekonomiska effektivitetstänkandet som präglade utbildningspolitiken 
från 1990-talet, som en del av en ideologi som vuxit fram under 
benämningen New Public Management (NPM), skedde på bekostnad av 
professionsutrymme och tillit (Ahlbäck, Bull, Hasselberg & Stenlås, 2016; 
Carlander & Lindblad, 2005; Fredriksson 2010; Ringarp, 2011; Stenlås, 
2009). Denna utveckling beskrivs som en kontrollregim där 
administration och kontroll fått mer inflytande på bekostnad av 
professionell frihet för lärare (Forsberg & Wallin, 2006). 

De ideologiska förändringarna i skiftet från socialdemokratisk välfärds-
stat till neoliberal konkurrensbaserad styrning av staten kom att få 
vittgående konsekvenser inom utbildning och för professionerna, med 
avregleringen i slutet av 1980-talet liksom återtagandet av statlig 
styrning som skett genom det senaste decenniets kontrollfunktioner. 
Dessa politiska utvecklingslinjer är centrala för förståelsen av 
samhälleliga trender inom utbildning och undervisning (Uljens & 
Ylimaki, 2017). Det svenska välfärdssystemet var fram till mitten av 
1980-talet starkt centraliserat och reglerat, men den förändring som drog 
genom Europa under det tidiga 1990-talet hade påbörjats redan under 
1970-talet med besparings- och effektiviseringsbehov inom stats-
apparaten (Ringarp, 2011). Inom forskningen beskrivs de politiska 
drivkrafterna delvis olika. Alexiadou och Lundahl (2016) menar att 
högern tillsammans med industrin ville ta problemformulerings-
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initiativet och sätta tilltro till företagande och marknad. Ringarp (2011) 
däremot hävdar att förändringen inom utbildningsväsendet framför allt 
drevs fram av Socialdemokraterna som kom att ompröva sin politik. 

Persson (2008) beskriver hur ett fyrtiofyraårigt socialdemokratiskt 
regeringsinnehav år 1976 hade brutits, och kritik riktades från högern, 
näringslivet och nationalekonomerna mot den offentliga sektorn och den 
centraliserade utbildningen som ansågs ineffektiv. När Social-
demokraterna återfått regeringsmakten 1982 fanns en vilja att minska 
byråkratin inom offentlig sektor och att decentralisera utbildningen, 
vilket också föranleddes av en statsfinansiell kris. Inspiration hämtades 
från det privata näringslivet, och tillsammans med vänstern initierade 
och drev Socialdemokraterna igenom kommunaliseringen av skolan. 
När de borgerliga partierna återfick regeringsmakten mellan 1991 och 
1994 genomfördes ytterligare reformer i denna riktning, med möjlighet 
för fristående skolor att etablera sig genom ett nytt finansieringssystem 
med så kallad skolpeng. Med decentraliseringen och avregleringen 
ökade kravet på utvärderingar och uppföljning när staten lämnade ifrån 
sig kontrollen. Samtidigt minskade tolkningsutrymmet för de så kallade 
välfärdsprofessionerna när marknadsmodeller infördes för offentliga 
tjänster och gav ökat inflytande till elever och föräldrar. (Persson, 2008.) 

Englund (2014) framhåller att den omfattande reformeringen och 
systemskiftet inom utbildningspolitiken i slutet av 1980-talet och början 
av 1990-talet var uttryck för ett ifrågasättande av ett samhällsorienterat 
demokratibegrepp till förmån för ett individorienterat demokrati-
begrepp, där föräldrars och individers enskilda rättigheter skulle 
förstärkas. Detta, menar Englund, manifesterades såväl i den nya 
läroplanen för grundskolan, Lpo 94, som genom etablerandet av ett 
fristående skolsystem (Englund, 2014). Läroplanen skulle anpassas efter 
den nya mål- och resultatstyrningen av skolan. Kunskapen skulle vara 
utvärderingsbar, och läroplanen löste detta med att införa 
uppnåendemål som skulle ange en miniminivå för vad eleverna skulle 
kunna i varje årskurs (Wahlström, 2015). 

Wahlström (2015) beskriver hur en svensk kunskapsdiskurs utvecklas 
med fokus på kunskapsresultat snarare än processer. Kvalitetsmätnings-
instrument som SIRIS och SALSA införs av Skolverket och begrepp som 
kvalitetssäkring blir centrala i policydokument. Under 2000-talet får 
PISA en alltmer framträdande position som auktoritativ mätning av 
kunskap, och OECD:s drivande roll förstås som en konsekvens av den 
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neoliberala ideologin med rötter i 1980-talet. Detta decentraliserings-, 
effektivitets- och marknadstänkande har gjort inträde i en rad länder 
som USA, Storbritannien, Nya Zeeland och Australien, och behovet av 
förändringar har i Europa legitimerats av en kristematik. I debatten om 
skolan under 2000-talet efter OECD:s PISA-rapporter om svenska elevers 
försämrade resultat framträder vikten av en professionell lärarkår 
(Wahlström, 2015), och idag är frågan om hur lärarprofessionen kan 
stärkas politiskt aktuell och diskuteras i flera utredningar.5 I OECD:s 
rapport från 2016 framhålls politiska initiativ som nödvändiga för att 
förbättra lärarnas status så att de blir konkurrenskraftiga på arbets-
marknaden; läraren måste bli professionellt kompetent och kunna 
bemästra situationer, vilket i förlängningen ger effekt på elevernas 
lärande och motivation. Professionalism och autonomi lyfts fram som 
centrala begrepp kännetecknande för högpresterande länders lärare där 
endast de mest excellenta studenterna blir lärare (Schleicher, 2016). 

Lärarförbundens roll 
Om styrningsreformerna i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet 
genomfördes trots lärarnas motstånd, som en maktdemonstration och ett 
uttryck för socialdemokratisk policy att återföra skolan till kommunen 
som välfärdssamhällets bas, och som en statlig besparingsåtgärd och 
effektivisering av offentlig sektor (Colnerud & Granström, 2015; 
Ringarp, 2011; SOU 2014:5; Stenlås, 2009), så drevs däremot legi-
timationsreformen fram både från fackligt och politiskt håll, 
inledningsvis av LR och de borgerliga partierna från början av 1990-talet. 
Den socialdemokratiska regeringen tillsatte utredningen på våren 2006 
och den borgerliga alliansregeringen införde reformen 2011. I sin analys 
av legitimationsreformen konstaterar Lilja (2014) att lärarförbunden såg 
positivt på reformen och att den uppfattades av lärarkåren som ett sätt 
att stärka lärarprofessionens autonomi. I Liljas avhandling belyses de 
fackliga organisationernas reaktioner på reformen vid tiden för 
legitimationens införande. Avhandlingen ger både en bred orientering 
inom professionsforskning och en forskningsöversikt om lärares 

5 Se exempelvis (Dir. 2016:76). Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner; (SOU 
2017:51). Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola. 
Delbetänkande av Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner; (SOU 
2018:17). Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers 
professionella utveckling. Slutbetänkande av Utredningen om en bättre skola genom mer 
attraktiva skolprofessioner. 
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fackförbund i ett historiskt och internationellt perspektiv. Samtidigt 
framhåller författaren att det finns en brist på studier som fokuserar 
yrkesorganisationerna som förespråkare av en kollektiv lärarpolitik i 
Sverige (Lilja, 2014). 

I Whortons avhandling (2016), som är en komparativ internationell 
studie om lärares fackförbund i relation till utbildningsreformer, 
framhålls också en brist på empiriska studier om lärarnas fackföreningar. 
Denna brist har i USA lett fram till två dominerande berättelser inom 
forskningslitteraturen. Den ena berättelsen beskriver de fackliga 
organisationerna som konfrontatoriska och drivna av att stärka sina egna 
intressen, medan den andra berättelsen beskriver fackförbunden som 
starka aktörer inom utbildningspolitiken med stort intresse för 
professionsfrågor om utbildning. Bascia (2005, 2015), som sedan mitten 
av 1990-talet studerat lärares fackförbund i ett internationellt perspektiv, 
menar att det inte finns särskilt mycket empirisk forskning om 
lärarfackens roll som förespråkare av ökad utbildningskvalitet. En stor 
del av policyforskningen framställer dessutom fackförbunden i ned-
sättande ordalag till exempel som irrelevanta eller obstruerande, fram-
håller författaren (Bascia, 2005, 2015). 

I svensk utbildningshistorisk forskning beskrivs hur de fackliga 
lärarorganisationerna varit delaktiga i de breda parlamentariska ut-
redningar som föregått de stora utbildningsreformerna under 1900-talet 
och hur ett långvarigt socialdemokratiskt regeringsinnehav bidragit till 
att stärka det fackliga fältet (Persson, 2008). Samtidigt visar forskning att 
förslagen till reformering av lärarutbildningen som fördes fram aktuali-
serat konflikter mellan olika läraridentiteter och utbildningsvisioner, 
vilket manifesterats genom organiseringen i olika förbund och skilda 
politiska ställningstaganden. Efter decentraliseringsreformerna i slutet 
av 1980- och början av 1990-talet intar lärarförbunden emellertid en ny 
gemensam strategi och sluter fred efter etthundra år av konflikter, som 
Persson (2008) uttrycker det. Kravet på en lärarauktorisation kan ur detta 
perspektiv ses som ett sätt att få kontroll över läraryrket i ett läge där 
många outbildade personer är verksamma som lärare och yrket har låg 
professionell status, vilket underminerat inflytande och autonomi. 
(Persson, 2008.) 
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Studiens bidrag – en tredje position 
Forskning om lärarlegitimation intar både i Sverige och internationellt i 
huvudsak två perspektiv. Det ena framhåller att lärarlegitimation är ett 
uttryck för utökad statlig kontroll och NPM-logik (se t.ex. Ellilli-Cherif, 
Romanowski & Nasser, 2011; Lilja, 2014) och att den inte höjer kvaliteten 
på undervisningen (Walsh, 2001). Det andra perspektivet innebär att 
legitimation tvärtemot stärker lärarprofessionen och höjer kvaliteten på 
undervisningen (Darling-Hammond, 2002; Darling-Hammond, Holtz-
man & Vasguez, 2005), även om det är svårt att dra alltför långtgående 
slutsatser om den svenska legitimationsreformens effekt på längre sikt 
(Fransson, 2012a, 2012b). 

På liknande sätt är forskningen om lärares fackliga organisationer också 
kluven. Den beskriver å ena sidan lärarfacken som reaktiva (Karseth & 
Nerland, 2007) och styrda av NPM-ideologin (Compton & Weiner, 2009; 
Lilja, 2014). Karseth och Nerland (2007) framhåller till exempel att 
lärarfacket i Norge intar antingen en följsam eller oppositionell hållning 
gentemot reformer snarare än att agera proaktivt (ibid.). Andra forskare 
ställer sig frågande till denna beskrivning inom policyforskningen. De 
pekar i stället på nödvändigheten av att rikta sökljuset på att beskriva de 
fackliga organisationernas initiativ och aktiviteter, vilka är inriktade på 
professionella strategier i syfte att förbättra kvaliteten inom under-
visningen. Med detta sistnämnda synsätt utmanas rådande hierarkier, 
vilket kan bidra till en mer nyanserad bild av lärares fackföreningar 
(Bascia, 2005, 2015; Mausethagen & Granlund, 2012; Whorton, 2016). 

Den här undersökningen utgår varken från det ena eller det andra av 
dessa perspektiv utan från att de alla samtidigt kan vara giltiga. Således 
är det naturligt att anta att professionella samfund driver sina 
medlemmars juridiska, politiska och ekonomiska intressen och söker 
acceptans för dessa inom de politiska sammanhang där beslut bereds och 
fattas, samtidigt som de drivs av intressen att innehållsligt utveckla 
kvaliteten på själva undervisningsverksamheten. Föreliggande studie 
utgår från ett antagande om att de fackliga lärarorganisationerna kan 
agera som förespråkare av en professionsorienterad utbildningspolitik. 
Det är emellertid inte enbart fackförbunden som är drivande i ett eller 
annat avseende. Politiska partier agerar också utifrån sina respektive 
agendor. De politiska partiernas aktiviteter påverkar i sin tur hur 
exempelvis fackföreningar formulerar sina målsättningar och driver sina 
intressen. Givet ett sådant så kallat icke-hierarkiskt ordningsförhållande, 
mellan bland annat politik, ekonomi och pedagogik, formulerar sig 
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forskningsintresset i termer av hur dynamiken mellan olika aktörer ser 
ut samt vilka arenor som etableras och nyttjas för att agera. Därmed kan 
varken fackföreningar eller politiska aktörer huvudsakligen ses som 
antingen receptiva eller drivande. 

Sammanfattningsvis undersöks i avhandlingen om och på vilket sätt den 
svenska legitimationsreformen som facklig professionsstrategi kan sägas 
ha bidragit till en reprofessionalisering av lärarkåren. Avhandlingen 
belyser hur lärarnas professionalisering träder fram ur ett fackligt 
perspektiv vilket får konsekvenser på politiska och offentliga arenor. I 
studien undersöks således inte professionsfrågan som innehållslig 
aspekt kopplad till lärares yrkesutövning eller frågor om undervisning. 
Den rekonstruktiva intentionen med studien förverkligas genom en bred 
empirisk analys av lärarfackligt och statligt material samt ett urval ur 
dagspress. Med utgångspunkt i en historisk översikt av lärarförbundens 
framväxt och tidiga professionssträvanden beskrivs och analyseras 
legitimationsreformens framväxt och införande samt tänkbara 
konsekvenser av denna process. Genom att studera dessa både historiska 
och samtidshistoriska skeenden är ambitionen att ge ett empiriskt 
kunskapsbidrag inom det större fält som utgör lärarkårens profession-
aliseringsarbete. Den empiriska rekonstruktionen analyseras, som 
beskrivits inledningsvis, med utgångspunkt i Abbotts professionsteori 
(se t.ex. Abbott, 1988, 1991). Vidare inramas analysen av läroplansteorins 
arenabegrepp och historiska förståelse av utbildning (se t.ex. Lindensjö 
& Lundgren, 2000) samt Uljens utveckling av ett icke-hierarkiskt och 
icke-deterministiskt perspektiv på utbildningspolicy som relation till 
utbildning och lärarprofession (se t.ex. Uljens & Elo, 2019; Uljens & 
Ylimaki, 2017). Med dessa teoretiska utgångspunkter, och det 
metodologiska antagandet att en ideologisk analys bör förankras både i 
en historisk förståelse och en begreppslig inramning, är en förhoppning 
att studien kan bidra till kunskapsutveckling också i ett bredare 
perspektiv, vad gäller forskning om lärares yrkesorganisationer som 
aktörer inom utbildningspolitik. 

Denna inledning har syftat till att ge en bakgrund till hur kravet på en 
legitimation formerades ur ett lärarfackligt professionsperspektiv, 
genom att kortfattat beskriva lärarkårens framväxt och lärar-
utbildningens förändring i ett historiskt perspektiv. Vidare har en 
översiktlig bild av forskningsläget som berör politisk styrning och 
fackförbund i ett samtidshistoriskt perspektiv från 1980-talet och framåt 
skissats. Som en upptakt till presentationen av avhandlingens syfte och 
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metodologiska utgångspunkter sammanfattas i det följande legitima-
tionsreformen som politisk process från förslag till beslut i korthet. 

Lärarleg på väg trots politisk osäkerhet6 

1.2 Legitimationsreformens framväxt i korthet 

Den 2 mars 2011 beslutade Sveriges riksdag att införa legitimation för 
lärare och förskollärare (Rskr. 2010/11:171). Huvuddragen i reformen 
var att legitimation skulle utfärdas av Statens skolverk för lärare och 
förskollärare efter examen och fullgjort provår eller introduktionsår. 
Syftet med legitimationen var att öka rättssäkerheten för barn och elever 
och att höja kvaliteten och statusen på lärarkåren. Legitimation skulle 
vara en förutsättning för rätten att undervisa och sätta betyg samt för att 
tillsvidareanställas som lärare.7 I propositionen framhölls att ett 
legitimationssystem behövdes för att garantera krav på lärares lämplig-
het och kompetens samt att legitimationen skulle utgöra ett skydd för 
barn och elever i den beroendeställning de befinner sig. Om läraren 
skulle befinnas olämplig i sin yrkesroll skulle legitimationen kunna 
återkallas. Vidare lades förslag om karriärsteg för lärare och tillsättning 
av lektorer i skolan (Prop. 2010/11:20; SOU 2010/11:UbU5). En ny 
skollag började också tillämpas 2011 (SFS 2010:800). Den nya lagen 
reglerade tydligare lärares behörighet och föreskrev att undervisningen 
skulle vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Kravet på en lärarlegitimation hade diskuterats inom Lärarnas 
Riksförbund 1991, och förslaget om ett lärarcertifikat presenterades av 
den borgerliga regeringen året därpå (Prop. 1991/1992:75), efter att 
frågan berörts i budgetpropositionen i december 1991 (Prop. 
1991/92:100). Något beslut togs inte men regeringen ville utreda frågan 
vidare, med en önskan om att införa certifikat från juli 1993. Social-

6 Citatet är rubriken på en artikel i Lärarnas tidning efter riksdagsvalet 2010 (Helte, 2010-
09-20, Lärarnas tidning). 

7 Lärare i modersmål och yrkesämnen på gymnasial nivå och inom vuxenutbildningen 
undantas från kravet på legitimation liksom fritidspedagoger och lärare i verksamhet 
med särskild pedagogisk inriktning. (2 kap 17–19 § i Skollag 2010:800.) 

19 



 

 

       
      

          
        

        
       

     
    

       
       

       
          

      
     

        
       

         
      

    
        

        
         

   
     

       
   

 
         

      
      

         
      

    
        

      
      

        
          

         
     

   

demokraterna och Vänsterpartiet var kritiska till förslaget och 
reserverade sig (SOU 1991/92:UBU20), och efter att Socialdemokraterna 
återfått regeringsmakten hösten 1994 skulle det dröja tolv år innan 
frågan åter utreddes. Under denna period avslogs samtliga motions-
yrkanden gällande förslag om lärarauktorisation, med hänvisning till att 
det inte fanns behov av något behörighetsdokument utöver lärarexamen 
(se t.ex. SOU 2004/05:UbU4). I mars 2006 beslutade dock den social-
demokratiska regeringen att utreda frågan om en lärarauktorisation (Dir. 
2006:31). Enligt direktivet skulle utredaren ta ställning till två förslag. 
Det ena innebar att ansvaret för en auktorisation skulle ligga på 
lärarorganisationerna och huvudmännen, och det andra innebar att 
staten skulle vara ansvarig. Argument som lyftes fram var sjunkande 
elevresultat, ett behov av att differentiera lärarutbildningen samt att 
utveckla läraryrket. I direktivet beskrevs att skolan genomgått stora 
förändringar sedan början av 1990-talet då ett kommunalt huvudmanna-
skap infördes, den statliga regleringen av lärar- och skolledartjänster 
avskaffades och ett målstyrt system etablerades. Samtidigt framhölls i 
direktivet hur samhällsförändringarna ställde nya krav på lärarnas 
kompetens och utveckling. I direktivet hänvisades också till OECD:s 
rapport Teachers Matter – Attracting, Developing and Retaining Effective 
Teachers från 2005. I denna rapport diskuterades behovet av kompetens-
profiler för lärare, liksom vikten av ämneskunskaper och pedagogisk 
skicklighet för utvecklandet av läraryrket och skolan. Forskningen 
behövde därför tydligare knytas till yrkespraktiken och befattnings-
strukturer utvecklas med grund i lärares yrkeskvalifikationer, framhöll 
regeringen (Dir. 2006:31). 

I de nya direktiven, som beslutades i december 2006 efter ett borgerligt 
regeringsövertagande, gavs utredaren ett förändrat och utvidgat 
uppdrag (Dir. 2006:140). Endast ett statligt auktorisationssystem skulle 
utredas. Vidare skulle utredaren se över skollagens reglering av lärarnas 
kompetens och ge förslag till nya behörighetsregler. Behörigheten skulle 
tydligt kopplas till lärarens utbildning, undervisning och arbets-
uppgifter. Ett system med kvalifikationssteg föreslogs, och behovet av 
forskning för att stärka lärarprofessionen fördes fram. Andelen 
obehöriga lärare diskuterades, liksom hur en förändrad lagstiftning 
skulle kunna skapa större tydlighet för skolhuvudmän vid anställning 
av lärare samt vilka konsekvenser förslagen kunde få för möjligheter att 
rekrytera personal (Dir. 2006:140). I sak fanns likheter med det 
ursprungliga direktivet och den bakgrundsbeskrivning som gavs i det 
socialdemokratiska förslaget. I alliansregeringens förslag betonades 
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dock statens roll tydligare och att förslagen krävde en förändrad lag-
stiftning som skulle omfatta samtliga skolhuvudmän. På våren 2008 
presenterades utredningens förslag (SOU 2008:52). 

1.3 Syfte och frågeställning 

Avhandlingens syfte är att utveckla ny kunskap om lärarförbundens 
argumentation och initiativ till förmån för läraryrkets profession-
alisering i Sverige. Det specifika fall genom vilket lärarförbundens 
professionsdrivande intresse studeras är hur lärarlegitimationens roll 
och funktion argumenterats för i Sverige. Med utgångspunkt i en 
historisk rekonstruktion beskrivs och analyseras hur lärarförbundens, 
det vill säga Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, professionskrav 
formulerats och medierats på tre policyarenor – den lärarfackliga, den 
politiska och den mediala – mellan 1992 och 2014. Den övergripande 
frågeställningen handlar om hur relationen mellan lärarförbundens 
intentioner och argumentation och den statliga styrningen gestaltats i 
ljuset av den debatt som omgärdat reformens framväxt och införande. 
Den övergripande frågeställningen konkretiseras i tre frågor som 
studien söker besvara: 

• Hur framträder de fackliga professionsstrategierna och hur tas de 
emot? 

• Vilka olika sätt att betrakta läraryrket kan urskiljas? 

• Vilka positioner intar lärarförbunden, staten och övriga aktörer 
och hur belyses de i debatten? 

Legitimationsreformen som studieobjekt utgör ett exempel på en 
samtida utbildningspolitisk reform. Genom att studera debatten från det 
inledande skedet – när kraven på en legitimation formuleras fackligt och 
politiskt och fram till dess reformen beslutas och genomförs – kan en 
samtidshistorisk bild tecknas och mönster framträda. Genom det 
empiriska materialet analyseras hur argumenten formulerats och 
omformulerats samt vilka styrkeförhållanden som framträder mellan 
fackförbund, politiker och media. För att kunna analysera hur kravet på 
en lärarlegitimation växer fram tecknas en historisk bakgrund som 
beskriver hur de fackliga professionssträvandena och partipolitik 
medverkat till att forma diskussionen kring lärares professionalisering. 
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1.4 Metodologi och källor 

Vetenskapsfilosofiska överväganden 
En analys av legitimationsreformen som policy och diskussionen om 
lärarkårens professionalisering kan ta sin utgångspunkt i skilda onto-
logiska och epistemologiska ställningstaganden. Avsikten med denna 
inledande genomgång är att redogöra för några centrala perspektiv som 
en bakgrund till de val av teori och metod som presenteras längre fram i 
detta kapitel. Min egen ingång i forskningen, inspirerad av en historisk 
tradition, kan betecknas som empirinära, som Alvesson och Sköldberg 
(2017) uttrycker det. Samtidigt delar jag författarnas uppfattning att 
teoretisk reflexivitet ger möjlighet till nya perspektiv på empirin och 
höjer kvaliteten på forskningen, även om det ställer stora krav på 
metateoretiska resonemang och beläsenhet. Alvesson och Sköldberg 
hävdar dock – i likhet med Brante (2014a, 2014b) – att empirisk och 
teoretisk-filosofisk forskning inte behöver stå i motsättning till varandra. 

Brante (2014a) beskriver tre ontologiska modeller: den positivistiska, den 
realistiska och den relativistiska (ibid.). Positivismen ses också ofta som 
en epistemologi som vilar på en realistisk ontologi. Inom realismen 
urskiljs vidare till exempel den kritiska realismen som utgår från 
antagandet att det finns en verklighet som vi aldrig till fullo kan nå. 
Relativismen däremot menar att även om det skulle finnas en verklighet 
så är den så kallade meningsfulla verkligheten alltid konstruerad. 
Forskningen utgör här en del i skapandet av denna sociala verklighet 
(Uljens, 2019-08-14). Historiskt kan utvecklingen inom policyforskning 
beskrivas som skiften mellan dessa olika perspektiv vilka dominerat vid 
olika tidpunkter. Ett rationalistiskt perspektiv avlöstes från 1970-talet av 
studier om maktkamp mellan skilda intressenter. Från 1980- och 1990-
talet har poststrukturalistiska och socialkonstruktivistiska teorier 
etablerats som teoretiska utgångspunkter. Enligt dessa teorier betraktas 
policy som system vilka produceras och reproduceras av aktörer genom 
texter och diskurser (Du, 2016). 

Alvesson och Sköldberg (2017) betecknar positivismens krav på 
objektivitet, som dominerade fram till mitten av 1900-talet, som 
dödförklarat. Forskare som Bacchi (2012a, 2012b) menar dock att den 
evidensbaserade forskningen som vunnit insteg under de senaste 
decennierna är uttryck för en samtida positivistisk kunskapstradition 
med föreställningen om en verklighet, och hon efterlyser en debatt om 
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icke evidensbaserad problemlösning. Bacchi ser forskning som politisk 
praktik och forskarna som aktiva medskapare av olika verkligheter och 
inte som problemlösare av observerbara problem. Forskarna undersöker 
en verklighet som de själva skapar, menar författaren (Bacchi, 2012a, 
2012b). Bacchi representerar vad Alvesson och Sköldberg (2017) 
betecknar som den andra vågen av socialkonstruktionism och som ett 
uttryck för postmodernismen som växte fram från 1960-talet. 

Postmodernismen och poststrukturalismen med rötter i efterkrigstiden 
utvecklades i Frankrike och USA under 1960-talet som en kulturell 
rörelse med tongivande personer som Derrida och Foucault. Kortfattat 
kan dessa rörelser sägas utgå från ett tvivel på språkets och forskarnas 
möjlighet att skildra en i sig existerande yttre verklighet. Språket 
beskrivs som motstridigt och undvikande, och syftet med den 
dekonstruktiva ansatsen är att blottlägga dolda svagheter i texten och 
dess illusion av enhetlighet (Alvesson och Sköldberg, 2017). Alvesson 
och Sköldberg pekar dock på det motsägelsefulla i dessa teorier och att 
de uppvisar ett dogmatiskt anspråk. Det är inte heller någon tillfällighet, 
menar författarna, att postmodernismens dominans under 1980-talet 
sammanföll med marknadstänkandets och nyliberalismens intåg under 
denna period och kritiken mot ”de stora berättelserna” som marxismen, 
psykoanalysen och hermeneutiken. Författarna pekar på att det finns en 
teorifientlighet i det ensidiga intresset för texten som sådan. Vissa 
fenomen och historiska händelser kan heller inte beskrivas som sociala 
konstruktioner, och författarna nämner Förintelsen som ett exempel. 
(Alvesson & Sköldberg, 2017.) 

Även forskare inom den postmoderna traditionen, som Hagren Idevall 
(2018), resonerar på liknande sätt, och pekar på problem som den post-
moderna idétraditionen medför i form av relativism. Det finns 
obestridliga fakta som forskningen måste hantera, hävdar författaren. 
Diskriminering och rasism exemplifierar sådana fakta som inom den 
poststrukturalistiska traditionen ses som studieobjekt och inte som 
förklaringsramar. Samtidigt ser Hagren Idevall (2018) ett värde i kritiken 
mot de övergripande teoretiska tolkningsramarna som utvecklades inom 
vetenskapssociologin under 1980-talet och att de kan tillhandahålla 
begrepp för att beskriva hur maktstrukturer och processer skapas och 
upprätthålls. (Hagren Idevall, 2018.) 

Den kritiska teorin, som etablerades samtidigt med positivismens andra 
våg från slutet av 1920-talet, tar också avstånd från den sambands-
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sökande forskningen som strävar efter objektivitet, påpekar Alvesson 
och Sköldberg (2017). I denna framhålls i likhet med marxismen att den 
materiella basen ger återverkningar på idéer och föreställningar. Men till 
skillnad från marxismen betonas i teorin inte ekonomiska och 
strukturella förhållanden som determinerande för sociala grupper. 
Termen kritisk teori hänförs av vissa forskare – med utgångspunkt i den 
kritiska ansatsen – till postmoderna teorier, men det rationalistiska 
synsättet och tron på förnuftet som kännetecknar den kritiska teorin 
avvisas dock helt av postmodernisterna, framhåller Alvesson och 
Sköldberg (2017). 

Under 1900-talet är det framför allt Frankfurtskolan, grundad på 1920-
talet i Tyskland, som förknippas med kritisk teori (Abraham, 2014). 
Kritiken mot de auktoritära regimerna och dess ideologier vid tiden före 
och under andra världskriget var avgörande för teorins grundidéer. Som 
samhällsvetenskapens uppgift sågs att utveckla kunskap för att 
motverka repressiva strukturer och verka för ansvarstagande och 
demokratiska processer. En utgångspunkt för den kritiska teorin var att 
ta avstånd från en rutinmässig kategorisering av människor som byggde 
på över- och underordning i auktoritära relationer och ideologier. På 
samma gång som samhällets institutioner kan sägas begränsa individens 
möjligheter ses hon samtidigt som kapabel till kritisk reflektion och 
autonomi. I detta spänningsfält riktar den kritiska teorin in sitt intresse. 
Den kritiska teorin kan uppfattas som en vänsterradikal position med 
utgångspunkt i ett emancipatoriskt kunskapsintresse, samtidigt som den 
uttrycker ett konservativt borgerligt bildningsideal som kan ses som 
elitistiskt i sin kritik mot massamhället, menar Alvesson och Sköldberg 
(2017). 

Enligt författarna krävs åtminstone tre slags teorier vid kritisk forskning: 
en tolkande hermeneutisk förståelse, en övergripande samhällsteori och 
en teori om det omedvetna. Dessa teorier utgör metateorier och utesluter 
inte ett behov av ytterligare teorier. Alvesson och Sköldberg menar 
samtidigt att den kritiska teorin inte erbjuder metodförslag utan att den 
ibland är svepande i sin kulturkritik. En god ansats kan vara att låta den 
kritiska teorin ge impulser utan att för den skull gå tillbaka till dess 
upphovsmakare, menar författarna. (Alvesson & Sköldberg, 2017.) 

Inom pedagogisk forskning framförs dock argument om nödvändig-
heten av en kritisk pedagogik – med ursprung i kritisk teori – för att 
lärare och utbildare ska kunna medvetandegöra elever och möjliggöra 
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förändring (Abraham, 2014). Detta ska ses mot bakgrund av dagens 
betoning på individualism där medkänsla saknas med mindre gynnade 
grupper i samhället och där utbildning betraktas som arbetskrafts-
försörjning. Även om kritik också har riktats mot den kritiska peda-
gogiken som alltför makroorienterad, abstrakt och långt borta från 
klassrummet så menar Abraham att en medveten kritik av makronivån 
är nödvändig liksom begrepp, forskning och analys som möjliggör 
praktisk implementering av teorin. Läraren förväntas här inta ett kritiskt 
förhållningssätt och inte bara rutinmässigt förmedla kunskap. Läraren 
ses som en medforskare och utvecklare av kunskap i relation till den 
verklighet han eller hon verkar i. (Abraham, 2014.) 

Breuing (2011) diskuterar dock problemet med att majoriteten av de 
portalfigurer som lyfts fram inom den kritiska traditionen är män, med 
hänvisning till de historiska rötterna i Marx och Frankfurtskolan, och att 
feministiska och antirasistiska studier inte uppmärksammas. Argument-
en baseras på resultaten från studier med lärare inom högre utbildning 
vilka fick definiera kritisk pedagogik och dess centrala syfte och mål. 
Författaren konstaterar också att tidigare studier visat att 
emancipatoriska intentioner bland lärare inom högre utbildning kunde 
uppfattas som förtryckande praktiker. Vidare pekar hon på att det finns 
en stor variation av definitioner för begrepp som till exempel demokrati, 
emancipation, kritiskt tänkande och social rättvisa. 

Breuing (2011) framhåller att många av de postmoderna diskursteorierna 
som har utforskat kritikens roll för makt och hegemoni inom kunskaps-
produktion hävdar att utbildning ska utmana den traditionella kanon, 
skapa en medvetenhet inför förtyckande strukturer och se möjligheter 
till social förändring. Hennes egen och tidigare studier visar dock på 
svårigheten för pedagoger som identifierar sig som kritiska att definiera 
tydliga principer och i ännu mindre grad tillämpa en rättviseorienterad 
pedagogisk forskningsapproach, påpekar hon. (Breuing, 2011.) 

Kritisk diskursanalys som en postmodern riktning har dock rönt ett ökat 
intresse och har institutionaliserats inom många forskningsprogram 
under senare tid, menar Fairclough (2013). Fairclough framhåller i likhet 
med socialkonstruktionismen att världen konstrueras eller representeras 
i många olika skepnader, men han hävdar samtidigt föreställningen om 
att en oberoende verklighet existerar och definierar sin version av kritisk 
diskursanalys som moderat eller villkorad. Han beskriver kritisk 
diskursanalys som transdisciplinär med fokus på maktrelationer och 
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dialektiska aspekter och utgår från en normativ ansats att något som är 
fel ska bli rätt. Utgångspunkten är att förstå den kapitalistiska världens 
begränsningar och möjligheter. Detta exemplifierar Fairclough med den 
neoliberala ideologin som politiskt projekt som har formats både av 
höger och vänster. Den har inneburit radikala attacker på välfärdsstaten, 
vilket lett till ökade klyftor mellan rika och fattiga och en exploatering 
av arbetskraften. Detta har medfört en ny slags imperialism, framhåller 
Fairclough (2013). 

Brante (2014a, 2014b) gör bedömningen att realismen återigen fått 
aktualitet och att den kan ses som ett sätt att överbrygga motsättningarna 
mellan positivism och antipositivism. Detta utgör en möjlig väg att 
beskriva relationen mellan verkligheten och tänkandet där vetenskaplig 
forskning förstås som ett växelspel mellan teori och empiri. 

Forskningsmetodiska överväganden 
I föreliggande avhandling studeras frågan om legitimationsreformen 
som ett uttryck för en ideologisk process kopplad till läraryrkets 
professionalisering och utbildningsreformerna under de senaste 
decennierna. Den ontologiska utgångspunkten tas i den realistiska 
traditionen att det existerar en verklighet oberoende av forsknings-
paradigm, forskares medvetande och retorik. Samtidigt behöver det här 
poängteras att beskrivningar och tolkningar av den sociala verkligheten 
är beroende av dessa faktorer. Men snarare än att tala om att våra idéer 
och språkliga uttryck kan ses som försök att återspegla materiella och 
yttre förhållanden och vice versa, så är utgångspunkten att det vid 
tolkningen föreligger betydelsemöjligheter. De språkliga manifesta-
tionerna av verkligheten är föränderliga. Historiskt och kulturellt givna 
regler styr vad som är sant, trovärdigt och accepterat i en viss tid och en 
viss kontext. Både ideologier och diskurser är beroende av några grund-
läggande antaganden, och det finns alltid ett sammanhang som 
kunskaper ingår i och som bygger upp ett sätt att se världen förknippat 
med makt och vetande. (Jfr Börjesson, 2003.) 

Denna studie är inte diskursanalytisk även om begreppet diskurs 
används i en mer allmän betydelse, som till exempel i kapitel fem och 
sex, där begreppet används i den sammanfattande diskussionen för att 
syntetisera mediadebatten. Diskussionen om ideologi som en central 
aspekt av diskursbegreppet är dock intressant. Samtidigt som Fairclough 
(2013) påpekar att ideologibegreppet kommit att ifrågasättas av forskare 
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inom sociala vetenskaper för analyser av maktrelationer, så menar 
Börjesson (2003) att det i många stycken handlar om ett namnbyte. 
Ideologibegreppet har ersatts med begreppet diskurs och begreppet 
hegemoni har bytts mot utestängningssystem, för att ge två exempel 
(Börjesson, 2003). Fairclough (2013) beskriver hur ideologier konstituerar 
och reproducerar sociala maktrelationer vilka associeras med institu-
tioner och grupper och hur dessa vinner acceptans, naturaliseras och 
upprätthålls. Fairclough utforskar relationen mellan ideologi och språk 
och hur dessa relationer analytiskt kan beskrivas. Han menar att 
ideologier kan ses som det underliggande och omedvetna som formar 
uppfattningar om världen, vilka manifesterar sig både i det individuella 
och kollektiva och uttrycks i till exempel lagstiftning och ekonomi 
(Fairclough, 2013). När ideologin internaliserats menar Fairclough (2015) 
att den blir ett uttryck för ett slags sunt förnuft och ett fundament som 
upprätthåller ojämlika förhållanden. Den fungerar också bäst när den 
förblir osynlig, det vill säga har internaliserats i vårt språk och vår 
kommunikation. 

Biesta (2012) resonerar på ett liknande sätt och hävdar att den konstrukti-
vistiska teorin inom inlärningsforskning skapat en retorik och en 
ideologi där det väsentliga (dvs. undervisningen) görs osynligt. Han 
beskriver att det skett en erosion av språket när det gäller förståelsen av 
begrepp som undervisning och lärare vilket omöjliggjort en diskussion. 
Förklaringar som han lyfter fram är dels en konservativ rörelse som 
fokuserat auktoritär kontroll inom undervisning samt den postmoderna 
utvecklingen från 1980-talet som en kritik av denna tendens och en 
föreställning om undervisning som överförande av information. Det nya 
språkets inträde innebär en diskurs där begrepp som lärande kommit att 
dominera och har blivit sunt förnuft, menar Biesta (2012). 

Men ideologin kan också uppfattas som ett uttryck för en grupps eller 
aktörs sociala villkor och kan då ses som uttryck för en intressekamp och 
en kritik (Bergström & Boréus, 2005); en kamp om hegemoni inom 
samhällets institutioner som innefattar till exempel utbildning och 
fackföreningar (Fairclough, 2013). 

Idé- och ideologianalys som metod 
Vid läsning och analys av materialet används textanalytisk metod i form 
av idé- och ideologianalys, beskriven av Bergström och Boréus (2005). 
Idé- och ideologianalysen är besläktad med kritisk diskursanalys, men i 
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stället för att ha de språkliga uttrycken i fokus studeras med idé- och 
ideologianalys relationer mellan grupper och hur budskap formuleras 
och adresseras. Vilka åsikter avgränsar de sig mot och vilkas talan förs i 
debatter? Idé- och ideologianalysen används inom ett flertal discipliner 
exempelvis statsvetenskap, historia och idé- och lärdomshistoria för att 
analysera ideologier och debatter om bildning och bildningsideal. 
Ideologin rymmer, som beskrivits ovan, både det explicita och det 
osynliga som finns i organisationer i form av föreställningar om makt 
och hierarkier. (Bergström & Boréus, 2005.) 

Någon allmän och given indelning av idé- och ideologianalys finns inte, 
och metoden innebär frihet att formulera begreppsapparaten för 
analysen, framhåller Bergström och Boréus (2005). Samtidigt som 
metoden innebär stor frihet så kan dock tolkningsmässiga svårigheter 
och gränsdragningar uppstå. Vilka kriterier ska vara avgörande för 
urvalet av texter och hur ska avgränsningen göras? Vilka sökord ska 
användas och vilka tidsmässiga överväganden ska göras? Exempel ges 
dock på inriktningar och val av analysverktyg. Exempel på inriktning är 
ett grupp- och aktörsperspektiv där analys av sakområde, aktör och idé 
kan kombineras som till exempel inom en utbildningspolitisk debatt. 
Innehållslig idéanalys med inslag av argumentationsanalys är ett annat, 
liksom kritisk ideologianalys. (Bergström & Boréus, 2005.) 

I föreliggande studie används ett grupp- och aktörsperspektiv. I ana-
lyserna diskuteras på ett övergripande plan hur dessa grupper eller 
aktörer positionerar sig i debatten med särskilt fokus på lärarförbunden 
och de politiska partierna. Således studeras inte primärt enskilda 
individers eller skribenters argument utan det grupp- eller det aktörs-
perspektiv som de representerar. I mediadebatten omnämns till exempel 
journalister, fackförbund, politiska partier, forskare och lärare som 
grupper. 

I studien hämtas också inspiration från den kritiska ideologianalysen 
med utgångspunkt i kritisk teori. Den kritiska teorin, som beskrivits 
ovan, utgår från att sociala förhållanden är historiskt utvecklade och som 
sådana präglade av maktasymmetrier och särintressen. Dessa kan 
emellertid bli föremål för förändring och inrymma ett emancipatoriskt 
kunskapsintresse. Ideologianalysen blir då ett sätt att begripliggöra och 
analysera de ideologier som kan antas ligga bakom, också inom 
forskningen, och hur de upprätthålls, reproduceras och uppfattas som 
legitima; idéer och föreställningar som på en samhällelig, politisk och 
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institutionell nivå formats av dominerande eliters samhällslogik (jfr 
Alvesson & Sköldberg, 2017). Apple och Au (2009) formulerar det som 
att kritiska utbildningsstudier ska möjliggöra ”fundamentala trans-
formationer av de underliggande epistemologiska och ideologiska an-
taganden som görs om det som räknas som officiell och legitim kunskap 
och de som upprätthåller den.” (Apple & Au, 2009, s. 3, min 
översättning). 

Som ett mer handfast analysverktyg hämtas i studien också inspiration i 
det som Bergström och Boréus (2005) benämner ”dimensioner”, som i 
likhet med till exempel ”idealtyper” är ett analysverktyg vid idé- och 
ideologianalys. Dimensionerna kan sägas utgöra faktorer som kopplar 
de empiriska utsagorna till de begrepp som används. Som beskrivits 
ovan framhåller författarna att det finns en stor frihet att utforma 
begreppsapparaten vid idé- och ideologianalys.8 I denna studie används 
termen aspekter i stället för dimensioner. Termen aspekt åskådliggör, som 
jag ser det, på ett tydligare sätt de perspektiv som undersöks, till skillnad 
från dimensioner som kan uppfattas ha en vidare eller mer abstrakt 
innebörd. 

Studien utgår från tre centrala begrepp: profession, legitimation och arena. 
Begreppen profession och legitimation är empiriska nyckelbegrepp vilka 
är frekventa i de utvalda texterna, där lärarkårens professionalisering 
utgör ett huvudargument i legitimationsförslaget. Vidare utgör 
professionsbegreppet i studien ett centralt analytiskt begrepp. Det andra 
begreppet som valts för analysen är begreppet arena som ska ses som en 
abstraktion för de platser där diskussionerna äger rum, där aktörerna 
står i dialog i ett icke-hierarkiskt ordningsförhållande till varandra. 

Aspekterna betecknar i denna studie innebörden av professions-
begreppet och lärarkårens professionaliseringsprocess, med utgångs-
punkt i den professionsteori som analysen utgår från. De teoretiska 
utgångspunkterna beskrivs nedan i korthet och mer ingående i kapitel 
tre. Det bör också påpekas att dimensioner som analysmodell kan vara 
mer eller mindre ”lös” i bemärkelsen mer tolkande och influerad av 

8 Bergström och Boréus (2005) ger exempel på hur termen dimension används som 
analysverktyg i till exempel Jan Hyléns avhandling Fosterlandet främst? Konservatism och 
liberalism inom högerpartiet 1904–1985. Författarna beskriver att Hylén valt synonymen 
parameter som ersättning för dimension, vilket jag tolkar som en möjlighet att modifiera 
begreppsanvändningen. I denna studie används ordet aspekt som i likhet med parameter 
är mer avgränsad till sin karaktär än dimension. 
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hermeneutik, eller fastare med dragning åt innehållsanalys (Bergström 
& Boréus, 2005). Denna studie utgår från det förra perspektivet, det vill 
säga en mer tolkande ansats. 

Begreppens teoretiska förankring 
Avhandlingens teoretiska analysramar och begreppsdefinitioner utgår 
från professionsteori och läroplansteori som presenteras mer utförligt i 
kapitel två. Inom läroplansteorin liksom inom professionsteorin finns 
olika utvecklingslinjer. Studiens begrepp profession, legitimation och 
arena tar sin utgångspunkt i Abbotts (1988) och Lundgrens teorier (se 
t.ex. Lindensjö & Lundgren, 2000). Huvuddragen i Abbott (1988) kan 
sammanfattas med att professioner uppstår och går tillbaka beroende på 
yrkesgruppers förmåga att ta kontroll över sakområden och genom 
opinionsbildning få politiskt och juridiskt erkännande. Detta 
manifesteras exempelvis genom lagstiftning och samhällelig status. 
Legitimationen symboliserar ur detta professionsteoretiska perspektiv 
en statlig sanktion av yrkeskunnande och tillit från samhällets sida 
gentemot professionen (Abbott, 1991). Dessa faktorer definieras i studien 
som aspekter av professionsbegreppet. I inledningen till kapitel tre, fyra 
och fem beskrivs konkret vilka professionsaspekter som undersökts i 
materialet. 

Lundgrens teori (se t.ex. Lundgren, 1979, 1983, 2015, 2016) behandlar hur 
utbildningsfrågor gestaltats historiskt, hur utbildning skapar och 
legitimerar samhälleliga styrkeförhållanden samt hur ideologier och 
tankemönster sätter ramar för utformandet av utbildningsväsendet vid 
en viss tidpunkt. Arenan utgör här en metafor för de nivåer och platser 
där diskussioner äger rum, där aktörerna formulerar sina argument och 
där utbildningspolicy formuleras och medieras. Kollegiala organ som 
fackförbund kan ha stort inflytande över besluten liksom forskare och 
andra aktörer, även om staten har rätten att ytterst besluta när det gäller 
lagstiftning. Likaså deltar beslutsfattare och politiker i medieringen och 
tolkningen av fattade beslut (Lindensjö & Lundgren, 2000). 

Uljens och Elo (2019) framhåller i sin tolkning av läroplansteorin – i 
likhet med till exempel Ball, Maguire och Braun (2012) – vikten av att 
utbildning måste studeras utifrån en rad nivåer, i synnerhet mot 
bakgrund av den neoliberala ideologins påverkan på utbildning med 
dess nya styrningsformer både nationellt och mellan länder. Det har 
dock funnits en tendens att policyforskning ofta behandlat makronivån 
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medan frågor om det individuella agentskapet förbisetts. Forskning 
inom utbildningsfältet tenderar också att inta antingen en funktion-
alistiskt reproducerande eller en emancipatorisk utopisk hållning, menar 
de (Uljens & Elo, 2019). 

Uljens utvecklar en teori som ett alternativ till dessa motpoler: en icke-
affirmativ läroplansteori som inte beskriver utbildningspolitiska 
ideologier som överordnade, men som heller inte betonar trans-
formering av rådande system. Teorin beskriver en tredje position där 
relationen mellan utbildning och policy ska ses som icke-hierarkisk och 
icke-deterministisk. Utbildning står förvisso i relation till andra sociala 
praktiker som till exempel politik, ekonomi, kultur och media men intar 
med detta teoretiska synsätt inte en underordnad position (se t.ex. 
Uljens, 2018a, 2018b, 2018c; Uljens & Elo, 2019). En central utgångspunkt 
i teorin är också att utbildning ska betraktas som en disciplin i sig och 
inte som ett forskningsfält för tillämpade vetenskaper som sociologi, 
psykologi, etik med mera (Uljens & Ylimaki, 2017). 

Sammanfattningsvis representerar dessa teorier också olika perspektiv. 
Abbotts professionsteori representerar ett makt- och konfliktperspektiv 
medan Lundgrens läroplansteori kan sägas utgå från en funktionalistisk 
föreställning om hur politiska beslut fattas och implementeras inom 
utbildning. Den icke-affirmativa teorin kan, enligt min mening och i linje 
med författarna, ses som en tredje position och ett alternativ till både 
funktionalistiskt orienterade teorier – som exempelvis Bourdieus teori 
som ser utbildning som ideologiproducerande apparater som sorterar 
och socialiserar individen in i färdiga system – och konfliktbaserade 
teorier av Marx, Weber och Frankfurtskolan som betonar transformation 
och förändring (Uljens & Ylimaki, 2017). 

Vilken betydelse har då dessa synsätt i den här avhandlingen? Tolkning 
och analys utgår från professionsstrategier kopplade till utbildning som 
opererar i relation till politiska intressen. Pedagogiska och politiska 
argument står i ett dynamiskt förhållande och olika aktörer positionerar 
sig i spänningsfältet mellan politik och utbildning på olika arenor. I 
denna studie analyseras frågan om lärarlegitimationens framväxt på tre 
policyarenor – den lärarfackliga, den politiska och den mediala – där 
formulering (beslutsprocesser), mediering (transformering av fattade be-
slut) och realisering (implementeringsprocesser) samspelar (jfr Linden-
sjö & Lundgren, 2000). 
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I följande avsnitt presenteras urval av källor och referenser. Därefter 
beskrivs själva arbetsprocessen samt ett resonemang om källkritik. 
Kapitlet avslutas med en redogörelse av avhandlingens disposition. 

Källor och urval 
Källmaterialet i studien utgörs av texter som publicerats av lärar-
förbunden, riksdag och regering samt dagspress. Lärarförbundens 
material omfattar verksamhetsberättelser, Lärarförbundets tidskrift 
Lärarnas tidning, Lärarnas Riksförbunds tidskrift Skolvärlden, böcker 
utgivna av lärarförbunden samt hemsidan Lärarnas historia. Det statliga 
materialet består i huvudsak av riksdagsmotioner, statens offentliga 
utredningar och regeringens propositioner. Diskussionen i dagspressen 
bygger på artiklar ur två stora dagstidningar med en klar politisk linje, 
Dagens Nyheter, oberoende liberal och Svenska Dagbladet, oberoende 
konservativ samt Uppsala Nya Tidning, liberal, som ett exempel på en 
större lokaltidning med en tydlig politisk hållning. Materialet i samtliga 
tidningar och tidskrifter består av ledare, debattartiklar samt olika slags 
nyhetsartiklar och notiser. Även tidigare forskning har använts som 
källor, framför allt i det historiska kapitlet, kapitel tre. 

Huvuddelen av källmaterialet samlades in mellan 2014 och 2017 via 
databaser på nätet, men även tryckta arkivkällor har använts. För att få 
ett hanterbart källmaterial som ändå ger en bra representation över tids-
perioden har ett strategiskt urval gjorts utifrån sökorden lärarlegitimation 
och med en viss uppföljande fördjupning utifrån sökorden utbildnings-
politik och utbildningsreformer. Sökningarna gjordes i riksdagens databas, 
lärartidningarnas och dagstidningarnas databaser samt i Mediearkivet 
Retriever. Verksamhetsberättelserna har hämtats från Tjänstemanna- & 
akademikerorganisationernas centrum för dokumenthantering och 
forskning (TAM-arkiv) där årgångarna 1991–2014 är genomgångna. I 
verksamhetsberättelserna har fokus riktats i huvudsak mot avsnitt som 
behandlar utbildningspolitik, professionsfrågor, förhandlings- och 
avtalsfrågor samt kommunikation och opinionsbildning. 

Den valda tidsperioden 1992 till 2014 utgår från det år då Lärarnas Riks-
förbund aktivt började driva legitimationsfrågan, även om förbundet 
redan 1991 aktualiserade frågan om en legitimation, och följer debatten 
efter genomförandet 2011 under tre år. Partipolitiskt presenteras det 
första utarbetade förslaget om en legitimation 1992 efter att frågan 
aktualiserats av den borgerliga regeringen 1991. Diskussionen i Dagens 
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Nyheter undersöks från 1992. I övriga dagstidningar och de fackliga 
tidskrifterna startar diskussionen vid lite olika tidpunkter. Det historiska 
kapitlet behandlar översiktligt läraryrkets framväxt och berör tiden fram 
till slutet av 1980-talet med några nedslag i centrala fackliga och 
utbildningspolitiska händelser. En innehållsmässig avgränsning är att 
urvalet av texter endast omfattar grundskole- och gymnasielärare samt 
deras föregångare folkskollärarna och läroverkslärarna. Studien 
omfattar således inte förskollärare, lärare inom vuxenutbildningen och 
det som tidigare benämndes facklärare. Angående empiri och urval så 
bör det klargöras att avhandlingen inte studerar lärarna per se utan 
lärarna genom deras fackliga förbund. De lärarperspektiv som före-
kommer framträder i artiklar och insändare i kapitel fem som behandlar 
debatten i tidningar. Likaså undersöks inte heller material som specifikt 
rör skolledare eller huvudmannanivån. 

I en tabell i bilaga 1 görs en sammanställning av antal källor och refer-
enser i avhandlingen. Här behöver något sägas om skillnaden mellan 
källor och referenser. De statliga dokument som utgör källor i studien är 
de motioner, propositioner och utredningar som behandlar legitima-
tionsreformen och specifikt de avsnitt i dokumenten som berör frågor 
om legitimation och övriga professionsfrågor som undersöks i studien. 
Ett stort antal statliga dokument förekommer enbart som referenser i 
texten men behövs för förståelsen av det aktuella sammanhanget. 
Samtliga tidnings- och tidskriftsartiklar används som källmaterial 
liksom årsberättelserna även om urvalet i dessa texter är begränsat till 
avsnitt som berör legitimations- och professionsfrågor. Vad gäller texter 
från Lärarnas historia, som är en forskningsbaserad hemsida skapad i 
samarbete mellan TAM-arkiv och lärarförbunden, används texterna 
både som källmaterial och som forskningsreferenser. 

Angående referenser i löptexten saknas ibland författare till artiklarna. I 
dessa fall anges tidskriftens, tidningens eller hemsidans namn eller för-
kortning inledningsvis i parentesen. Datum, alternativt utgivningsår 
eller publiceringsår anges vid samtliga referenser. Som referenser i 
kapitel fem används de gängse förkortningarna DN för Dagens Nyheter, 
SvD för Svenska Dagbladet och UNT för Uppsala Nya Tidning. Lärarnas 
tidning förkortas Lt, och för Skolvärlden används förkortningen Sv. Som 
framgår i texten skrivs i förekommande fall samlingsreferenser i slutet 
av stycken, i synnerhet i kapitel fyra och fem. Detta har gjorts mot 
bakgrund av att referenserna hänvisar till material som behandlar ett 
likartat innehåll och för att texten inte ska bli alltför upphackad. 
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I valet av tidigare forskning ligger tyngdpunkten på svensk forskning 
även om sökningar gjorts på internationell forskning. I det inledande 
skedet av avhandlingsarbetet hösten 2014 riktades särskild upp-
märksamhet på forskningsmiljöer vid Högskolan i Gävle, Malmö 
högskola samt Linnéuniversitet – svenska lärosäten som har inriktat sig 
på forskning om lärarlegitimation och introduktionsår. Samtidigt 
gjordes en första sökning på internationell forskning om lärar-
legitimation i International handbook on teachers and teaching på sökorden 
teachers’ certificate, teachers’ license AND profession. Sökningar har 
därefter gjorts återkommande men framför allt under 2018 och 2019 
genom Uppsala universitetsbiblioteks övergripande sökfunktion som 
genomsöker samtliga databaser kopplade till den. Specifika sökningar 
har gjorts i exempel Libris, ERIC (Educational Resources Information 
Center), Google Scholar och Springer e-books. Sökorden har varit 
lärarlegitimation, teacher certification, certificate, certifying, teacher 
license, licensing, teachers AND legitimation, även i kombination med 
ord som "Sweden", "reform" och "state”. Vad gäller professionsforskning, 
ett fält som är omfattande, har avgränsningar gjorts. Vägledande i valet 
av denna litteratur har varit relationen till legitimationsfrågan och 
läraryrket samt belysningen av professionaliseringsprocesser i ett 
historiskt perspektiv. Beträffande läroplansteoretisk forskning som 
också är ett omfattande forskningsfält har avgränsningar gjorts med 
utgångspunkt framför allt i svensk och nordisk forskning om 
lärarutbildning. Sökningar har också gjorts på policyforskning om 
lärarfackliga organisationer i ett internationellt perspektiv med sök-
orden teacher unions AND professionalization, professional strategies, 
license och certificate. Forskningslitteraturens referenslistor har också till 
en del varit utgångspunkt för vidare sökningar. 

Den konkreta empiriska analysen 
Tolkning och analys utgår i studien från ett abduktivt förhållningssätt i 
den bemärkelsen att analysen skett i ett växelspel mellan läsning av 
texterna, begreppsanvändning samt den teoretiska tillämpningen. 
Processen kan också beskrivas som ett hermeneutiskt växelspel mellan 
delar och helhet och bygger på min egen förförståelse och den kontext 
som texten är sprungen ur. Denna kontext kan dock ses som föränderlig 
i forskningsprocessen och den rekontextualisering av materialet som 
tolkningen innebär. 
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Utgångspunkten är således varken ren induktion i form av en 
förutsättningslös läsning av materialet eller en rent deduktiv ansats med 
utgångspunkt i teori i syfte att pröva dess giltighet för det empiriska 
materialet. I likhet med induktion utgår abduktion från empiriska fakta 
samtidigt som den beaktar teoretiska förföreställningar. Tolknings-
processen vid abduktion medger emellertid såväl utveckling av det 
aktuella empiriska tillämpningsområdet liksom justering av teorin 
(Alvesson & Sköldberg, 2017). Alvesson och Sköldberg (2017) beskriver 
metoden som ett sätt att bestyrka en fallstudie som uppvisat vissa 
mönster genom att ytterligare fallstudier genomförs. I denna studie 
exemplifieras detta genom en empirisk undersökning och analys av 
legitimationsreformen som argument för läraryrkets professionalisering, 
med inspiration från Abbotts empiriska studier av läkare (Abbott, 1991), 
samt Abbotts utveckling av professionsteorin (Abbott, 1988). För att 
kunna analysera underliggande mönster och förståelse, vilket är centralt 
vid en abduktiv ansats (Alvesson & Sköldberg, 2017), sågs så småningom 
läroplansteori som ett viktigt bidrag för att förklara historiska skeenden 
liksom fenomen förbundna med makt (jfr t.ex. Lindensjö & Lundgren, 
2000; Uljens & Elo, 2019). 

Studien tog sin utgångspunkt i en generell frågeställning som handlade 
om synen på läraryrket under de senaste decennierna, och hur denna 
kommit till uttryck genom politiska reformer, den offentliga debatten 
och inom forskningen. Efter att legitimationsreformen utkristalliserats 
som en möjlig ingång att studera denna övergripande frågeställning 
framstod valet av policytext i form av politiska texter som given. Likaså 
togs beslutet att undersöka den offentliga debatten i dagspressen, vilken 
omgärdade reformens införande, i ett tidigt skede. Hur lärarkårens 
inställning i frågan empiriskt skulle undersökas var emellertid en mer 
öppen fråga. Valet kom att inriktas på de fackliga organisationerna och 
facklig text, inledningsvis i form av fackliga tidskrifter. Några konkreta 
forskningsfrågor fanns inte i början och heller inte någon given teori. 

Arbetsprocessen började med att jag samlade in materialet parallellt med 
att begreppen formerades och teorierna valdes. Metodfrågor som i det 
inledande skedet aktualiserades handlade till stor del om urval och 
avgränsning av källmaterial och tidigare forskning. Som beskrivits ovan 
samlades materialet in i omgångar och via olika databaser för att det 
skulle bli så tillförlitligt som möjligt. Sökningarna utgick huvudsakligen 
från ordet lärarlegitimation, men avgränsades inte till någon speciell 
artikeltyp eller textkategori, utan samtliga träffar utifrån sökordet 
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lärarlegitimation laddades ned. Detta innebar att materialet kom att bli 
omfattande och varierat, och avvägningar gällande urval och bortval 
behövde göras under arbetets gång. Vid varje ny sökning, särskilt då det 
gäller artiklar i dagspress och facklig press, följde en läs- och 
gallringsprocess i syfte att få ett representativt och tillförlitligt urval. 

Arbetet kännetecknades inte av någon stegvis analysteknik, även om 
läsning och inledande empirisk analys följde en tidsram avseende vilket 
material som stod i fokus. Tidningsartiklarna samlades tidigt in, som 
beskrivits ovan, och därefter det statliga och partipolitiska materialet. 
Först längre fram i processen utvidgades materialet till att omfatta ett 
historiskt innehåll samt förbundens verksamhetsberättelser. Läsningen 
av texterna, och i synnerhet tidningstexterna – vilka utgör det mest 
omfattande materialet – följde en viss procedur. Vid en första 
genomgång sorterades artiklarna i kronologisk ordning och samtliga 
texter behölls. Vid en översiktlig läsning sorterades de texter som inte 
hade relevans för studien bort, där innehållet till exempel fokuserade 
utbildningsfrågor generellt och/eller lärarkategorier som inte 
omfattades av avhandlingens syfte. Ett visst bortval av tidningstext 
gjordes också utifrån redundans och mättnad. Detta gäller även det 
statliga och politiska materialet. Därefter följde en närläsning som 
resulterade i ett antal teman vilka bildade utgångspunkt för en inledande 
analys, i synnerhet av tidningstexterna. Dessa teman kunde 
kategoriseras som: argument för och emot legitimation, procedurfrågor med 
koppling till reformens införande, upplevda effekter, politiska åtgärder och 
förändringar av reformen samt juridiska implikationer. 

I mittenskedet av avhandlingsarbetet utvidgades materialet till att 
omfatta texter om de fackliga organisationerna i ett historiskt perspektiv 
samt förbundens verksamhetsberättelser från 1992 till 2014. Denna 
utvidgning motiverades av två skäl: Dels togs beslutet att studien i högre 
grad skulle fokusera lärarförbundens argument, där förbundens 
verksamhetsberättelser bedömdes ge en god bild av de centrala frågor 
som förbunden drivit under studerade perioden, dels mot bakgrund av 
att kunskap om historiska skeenden är en förutsättning för att förstå 
samtiden. I den vetenskapsfilosofiska inledningen i detta metodavsnitt 
konstaterades också att min egen ingång i forskningen kan karak-
teriseras som empirinära och influerad av den historiska traditionen. 
Detta förklaras mot bakgrund av mitt intresse för och mina tidigare 
studier i allmän historia, ekonomisk historia och utbildningshistoria. 
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Arbetet startade således empirinära. Förståelsen för begreppen 
legitimation, profession och arena var inledningsvis inte klara utan kom 
att preciseras under arbetets gång, i likhet med syfte och forsknings-
frågor vilka formulerades parallellt med denna process. Professionsteori 
framstod dock relativt tidigt som en tänkbar teori, och så småningom föll 
valet av professionsteori på Abbott (1988), som i mitt tycke var tilltalande 
i sin öppna och icke-deterministiska hållning i synen på professioner. Nu 
kunde en mer strukturerad läsning av materialet vidta med 
utgångspunkt i Abbotts beskrivningar av professionsstrategier (Abbott, 
1991). I valet av andra kompletterande teorier beaktades olika alternativ, 
som till exempel institutionsteori och rörelseteori. Läroplansteori i 
Lundgrens utveckling (se t.ex. Lindensjö & Lundgren, 2000) framstod 
dock som intressant – dels som ett sätt att analysera de historiska 
skeendena, dels som en möjlighet att abstrahera den utbildningspolitiska 
debatten. Genom den icke-affirmativa pedagogiska handlingsteorin (se 
t.ex. Uljens & Elo, 2019), som togs in i ett senare skede av arbetet, kunde 
studiet av de dynamiska relationerna mellan politik, fackförbund och 
media beskrivas i teoretiska termer. I kapitel tre, som är en 
forskningsöversikt med utgångspunkt i de tre centrala begreppen 
profession, legitimation och arena, preciseras mer ingående de teoretiska 
utgångspunkterna och hur de teoretiska begreppen används i analysen. 

En strävan i arbetet som helhet och i synnerhet i kapitel fyra och fem, 
vilka båda behandlar legitimationsreformens framväxt under perioden 
1992 till 2014, har varit att både skapa en kronologi i de olika debatterna 
och samtidigt tematisera innehållet för att undvika alltför mycket 
upprepningar samt att koncentrera innehållet i framställningen. Hur den 
empiriska analysen mer i detalj utförts och vilka frågor, begrepp och 
aspekter som står i centrum i de olika kapitlen beskrivs inledningsvis i 
varje kapitel och översiktligt i avhandlingens disposition som presen-
teras nedan. I det följande görs först en käll- och metodkritisk reflektion. 

Käll- och metodkritisk reflektion 
Avslutningsvis i detta avsnitt behöver ett resonemang föras avseende val 
av källor och metod. Övergripande utgångspunkter för materialurvalet 
har varit att beskriva hur fackliga och partipolitiska argument framträtt 
under den undersökta tidsperioden och hur dessa belysts i debatten. Det 
är lärarförbundens professionsarbete som står i fokus liksom de politiska 
partiernas och statens hållning. En stor del av det empiriska underlaget 
utgörs således av fackliga och partipolitiska texter, publicerade inom 
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ramen för de fackliga organisationerna respektive statsapparaten. Dessa 
dokument är per definition tendentiösa och positionerar fackliga och 
politiska åsikter. Debatten i de tre dagstidningarna har sina utgångs-
punkter i form av politisk hemvist som påverkar vad som publiceras och 
hur det framställs. 

Man kan här fråga sig i vilken grad de utvalda texterna i avhandlingen 
utgör fullödiga och allsidiga beskrivningar av vad som gjorts och skett 
eftersom de olika aktörernas ståndpunkter påverkar förmedlingen. 
Materialurvalet spelar självklart roll för vad som är möjligt att uttala sig 
om, och en värdering av informationen i materialet har således varit 
nödvändig. Annan empiri i form av till exempel mötesprotokoll och 
intervjuer eller ett annat urval av dagspress hade varit möjlig. I ett skede 
av avhandlingsarbetet övervägdes också intervjuer med fackliga och 
politiska företrädare som deltagit i processen och kontakter togs med ett 
antal personer. Beslutet att inte genomföra intervjuerna avvägdes mot 
bakgrund av att den redan insamlade empirin var omfattande och 
samtidigt gav en bredd. 

Vidare går också jag som forskare in med min förförståelse vid läsning 
och analys av materialet liksom vid val av teoretiska utgångspunkter. 
Som beskrivits ovan utgår analysen från professionsteori och 
läroplansteori samt hur legitimationsfrågan diskuterats, beslutats och 
medierats mot bakgrund av underliggande ideologier. Analysen 
fokuserar dock inte medialogiken i sig, såsom till exempel Wiklund 
(2006), som i sin avhandling studerat relationen mellan medier och 
utbildning, hur debatter språkligt konstrueras samt vad som legitimerar 
vissa sanningar och kunskaper och andra inte. Som en följd av detta 
ställningstagande berörs inte forskning om media. 

Börjesson (2003) för ett intressant resonemang angående material- och 
teorival och huruvida en hierarkisk skillnad ska göras på materialtyper 
eller om olika texter ska betraktas som likvärdiga representationer av 
den så kallade verkligheten. Han ställer också frågan om även 
vetenskapliga texter i ett avseende skulle kunna betraktas på detta sätt 
om man betänker att ett vetenskapligt anspråk kan vara sant – givet de 
egna utgångspunkterna – medan en annan vetenskaplig utsaga kan vara 
lika sann med andra utgångspunkter och teoretiska ramar. 

Under arbetets gång, och i synnerhet mot slutet av avhandlingsarbetet, 
har det dock funnits anledning att självkritiskt reflektera över material 
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och metodval. Det faktum att sökningar på tidningsartiklar och statliga 
dokument inte riktades mot någon särskild texttyp eller specifika årtal 
inom den undersökta perioden resulterade i ett omfattande och varierat 
material. Konsekvenser av detta är att redovisningen av det empiriska 
materialet, i synnerhet mediadebatten, tenderar att framstå som 
detaljerad med de vitt skilda röster som kommer till tals. Frågor om 
akribi kontra läsbarhet och sammanhang har aktualiserats. Ett annat 
tillvägagångssätt med en snävare avgränsning av texttyper både vad 
gäller tidningstext och statliga dokument hade kunnat renodla fram-
ställningen. Samtidigt kan det framhållas att de många rösterna och 
aktörerna i debatten belyser en offentlig opinion som har relevans för 
studien. 

Som Ball, Maguire och Braun (2012) påpekar utgör själva skrivandet en 
del av analysen där nya synsätt och möjliga alternativ uppenbaras. I 
denna process måste val göras avseende vad som ska inkluderas och vad 
som ska exkluderas liksom hur kapitel ska konstrueras. Alternativa upp-
lägg har prövats både vad gäller kapitlens placering liksom presentation 
av innehåll och resultat. Ett medvetet val är till exempel att placera 
metodavsnittet i den inledande delen av avhandlingen i linje med den 
historiska traditionen. Detta motiveras av att de analytiska begreppen 
metodiskt behöver introduceras inför genomgången av forsknings-
litteraturen i kapitel två, som presenteras med utgångspunkt i dessa 
begrepp. Ett annat exempel på avvägningar och val är upplägget av 
kapitel fyra och fem, som behandlar legitimationens framväxt. Kapitlen 
bygger på en empirisk genomgång som följs av en sammanfattande 
diskussion där de teoretiska begreppen förs in. Här kan invändningar 
göras att forskarblicken saknas i empiriredovisningen eftersom den inte 
innefattar någon koppling till teorierna. Samtidigt bör det framhållas att 
en empirisk rekonstruktion föregås av ett analytiskt arbete. Mot denna 
bakgrund och eftersom empirin är omfattande har detta tillväga-
gångssätt ändå ansetts motiverat. 

Sammanfattningsvis och med hänvisning till Gadamer (1975/2004) finns 
också en tendens inom samhällsvetenskapen att i alltför hög grad betona 
metodens betydelse. Metoden blir ett sätt att förmedla ett slags 
rationalitet som inte är möjlig att uppnå. Såväl metodval som tolkning 
av text utgår alltid från historiska betingelser liksom förförståelse och 
fördomar hos uttolkaren. Alvesson och Sköldberg (2017) uttrycker det 
som att fakta alltid är teoriladdade och att tolkning av företeelser alltid 
är perspektivisk. Författarna pekar på källkritikens värde som en del av 
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forskarens tolkning och reflektion vad gäller påverkan och beroende från 
andra. Samtidigt framhåller de, i likhet med Gadamer (1975/2004) att 
metodik och teknik inte får ta överhanden, utan att god samhälls-
vetenskap har sin grund i ontologiska och epistemologiska frågor. Detta 
ställningstagande gör dock inte forskningsprocessen och tolkningen 
enklare, utan ställer krav på god insikt i skilda forskningstraditioner 
(Alvesson & Sköldberg, 2017). 

Avslutningsvis kan det konstateras att analysen och slutsatserna i denna 
avhandling utgår från en historisk rekonstruktion av ett händelseförlopp 
som således har sina premisser i form av det urval av material, metod 
och teori som med nödvändighet har gjorts. 

1.5 Disposition 

Det inledande kapitlet har introducerat avhandlingens utgångspunkter, 
syfte och övergripande frågeställning samt källmaterial och metodologi. 
I kapitel två ges en forskningsbakgrund till de centrala begreppen och en 
fördjupning av de teoretiska utgångspunkterna för studien. Kapitlet 
behandlar professionsforskning, forskning inom det läroplansteoretiska 
fältet samt lärarfacklig forskning. Denna forskningsöversikt utgör också 
underlag för att i det avslutande kapitlet diskutera avhandlingens andra 
fråga: Vilka olika sätt att betrakta läraryrket kan urskiljas? 

I kapitel tre, fyra och fem beskrivs och analyseras avhandlingens 
empiriska material och tentativa resultat och slutsatser presenteras. 
Varje resultatkapitel avslutas med en sammanfattande diskussion mot 
bakgrund av de centrala begreppen och de metodologiska implika-
tionerna. 

Kapitel tre är en historisk översikt och beskriver lärarförbundens 
ursprung och framväxt i relation till några centrala utbildningshistoriska 
reformer. Kapitlet ska ses som en bakgrund och upptakt till 
legitimationsdiskussionen som inträder under 1990-talet. I kapitlet 
beskrivs och diskuteras de ideologiska och idémässiga ramar som 
möjliggjort och begränsat lärarförbundens framgångar över tid. Detta 
kopplas till läroplansteoretiska resonemang om utbildningens över-
gripande roll och värderingen av olika utbildningstraditioner. I kapitlet 
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studeras i huvudsak två av avhandlingens frågor: Hur framträder de 
fackliga professionsstrategierna och hur tas de emot, samt vilka olika sätt 
att betrakta läraryrket kan urskiljas? Professionsaspekter som berörs i 
kapitlet är hur lärarnas organisering i olika förbund och läraryrkets 
stratifiering påverkat de fackliga professionskraven. Vidare diskuteras 
hur framväxten av skolor och utbildningsinstitutioner kan kopplas till 
lärarorganisationernas professionsarbete. Sammanfattningsvis belyses 
hur fackliga krav på utbildningspolitiskt inflytande formulerats och 
tagits emot över tid. Kapitlet baseras på texter och böcker publicerade av 
de fackliga lärarorganisationerna samt utbildningshistorisk forskning. 

I kapitel fyra och fem beskrivs legitimationsreformens framväxt från 
1992 till och med 2014. I kapitel fyra redovisas de fackliga och politiska 
argumenten och hur dessa förändras över tid. Det empiriska materialet 
utgörs av fackförbundens verksamhetsberättelser och böcker samt parti-
politiska motioner, utredningar och propositioner under perioden. I 
kapitlet behandlas den del av avhandlingens övergripande fråge-
ställning som berör hur relationen mellan lärarförbundens intentioner 
och argumentation och den statliga styrningen har gestaltats under 
perioden 1992 till 2014, med fokus på legitimationskravet som facklig 
professionsstrategi i relation till den statliga styrningen. Det är således 
fråga ett som här är i fokus: Hur framträder de fackliga professions-
strategierna och hur tas de emot? Aspekter av professionalisering som 
belyses är samverkan mellan förbunden som facklig strategi för att öka 
inflytandet liksom opinionsbildning. Vidare diskuteras förbundens krav 
på stärkt forskningsanknytning till läraryrket samt utvecklandet av en 
gemensam yrkesetik. De statliga dokumenten belyser partipolitiska 
ställningstaganden i relation till utbildningsreformer under perioden 
med fokus på legitimationsförslaget. Sammanfattningsvis diskuteras 
också fackliga och politiska skiljelinjer som uttryck för olika ideologiska 
utgångspunkter avseende utbildning. 

Kapitel fem beskriver debatten om lärarlegitimation som pågick i dags-
press och fackliga tidskrifter under perioden 1992 till 2014. De 
dagstidningar som studeras är Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och 
Uppsala Nya Tidning. De fackliga tidskrifterna är Lärarnas tidning utgiven 
av Lärarförbundet samt Skolvärlden som är Lärarnas Riksförbunds 
tidning. I kapitel fem behandlas avhandlingens övergripande fråge-
ställning: Hur gestaltas relationen mellan lärarförbundens intentioner 
och argumentation och den statliga styrningen i ljuset av den debatt som 
omgärdade reformens framväxt och införande? Här står studiens tredje 
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delfråga i fokus: Vilka positioner intar facken, staten och övriga aktörer 
och hur belyses de i debatten? Men även i detta kapitel diskuteras frågan 
om hur de fackliga professionsstrategierna framträder och hur de tas 
emot. Aspekter som särskilt fokuseras är fackliga strategier för att öka 
inflytandet genom opinionsbildning samt lärarlegitimation som facklig 
strategi för professionalisering. Texterna är av olika slag: ledare, 
debattartiklar, insändare, nyhetsartiklar, reportage samt kortare notiser. 
Skribenterna är, förutom journalister, fackliga och politiska företrädare, 
lärare och forskare med flera. I kapitlet analyseras i den sammanfattande 
diskussionen frågor om mediering och implementering mot bakgrund i 
ideologiska förskjutningar. Debatten beskrivs här som diskurser i termer 
av en klassisk professionsdiskurs, en konservativ utbildningspolitisk 
diskurs, en ekonomisk statusdriven diskurs och en kompetensorienterad 
professionsdiskurs. 

I det avslutande kapitlet, kapitel sex, diskuteras avhandlingens centrala 
resultat och slutsatser mot bakgrund av de tre forskningsfrågorna. Sist i 
avhandlingen efter referenser finns fyra bilagor: en förteckning av 
materialet, en förteckning över samtliga skribenter i dagstidningar och 
fackliga tidskrifter, en förteckning över dagstidningarnas artikeltyper 
samt en uppställning av regeringarna under perioden 1992 till 2014. 
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Det överordnande målet med utbildningsvetenskaplig forskning är att 
bidra till utvecklingen av läraryrkets vetenskapliga bas /…/9 

2 Forskningsbakgrund, teori och begrepp 

I detta kapitel görs en forskningsgenomgång i syfte att teoretiskt 
konceptualisera frågan om kampen om lärarprofessionen. Inledningsvis 
presenteras några perspektiv inom professionsforskningen och studiens 
definition av professionsbegreppet. Därefter belyses och definieras be-
greppet legitimation med exempel inom legitimationsforskning. Vidare 
presenteras de läroplansteoretiska ansatserna och arenabegreppets till-
lämpning, med nedslag inom läroplansteoretisk forskning. Avslutnings-
vis behandlas forskning om lärares fackföreningar. 

2.1 Professionsteoretiska inriktningar 

Frågan om vad som kännetecknar en profession, huruvida läraryrket ska 
ses som en profession och i vilken grad professionsbegreppet fortfarande 
äger relevans har diskuterats inom forskningslitteraturen. (Se t.ex. 
Abbott, 1988; Brante, 2014a; Carlgren, 2010; Evetts, 2013; Etzioni, 1969; 
Florin, 2010; Fredriksson, 2010; Lilja, 2014; Ringarp, 2011; Sarfatti Larson, 
2018.) 

Funktionalism kontra konfliktperspektiv 
Brante (2014a) gör en exposé över det vetenskapliga studiet av 
professioner som han beskriver tar form i början av 1900-talet, med 
utgångspunkt i två huvudinriktningar inom sociologin – det funktion-
alistiska perspektivet och konfliktperspektivet. Med utgångspunkt i 
Durkheim och Parsons å ena sidan och Weber å andra sidan beskriver 

9 Citatet är hämtat ur Anders Fredrikssons avhandling Marknaden och lärarna. Hur 
organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap (Fredriksson (2010, s. 
30). 
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Brante utvecklingen inom professionsforskningen. Han kategoriserar 
det funktionalistiska perspektivets teoretiska utgångspunkt som 
konsensusperspektivet eller listansatsen/attributansatsen och konflikt-
perspektivet som det nyweberska eller maktansatsen/stängningsteorin. 
(Brante, 2014a.) 

Durkheim (1957) utvecklade idéer om gruppers etik och moral som ett 
sätt att stärka auktoritet och respekt. Han menade att ju starkare den 
professionella etiken utvecklades inom en organisation desto mer 
stabiliserades den som professionell grupp. Till de professionella 
organisationerna som uppfyllde dessa villkor räknade Durkheim till 
exempel militären, utbildning och lagstiftning, vilka var knutna till 
staten med tydliga funktioner, myndigheter och regleringar (Durkheim, 
1957). Parsons (1939) resonerade på ett liknande sätt. Professionerna, dit 
även han räknade undervisning vid sidan av vetenskapen, medicinen, 
teknologin och juridiken, omgavs av särskilda institutionella ramverk 
och utgjorde de mest centrala funktionerna i ett samhälle (Parsons, 1939). 

Inom den funktionalistiska analysen utvecklades en begreppsapparat för 
studiet av professioner och deras påverkan på upplysning, modernitet 
och demokrati. Professionerna betraktades här som bärare av rationella 
värdesystem och ny teknologisk kunskap som är centrala för samhällets 
framåtskridande. Detta synsätt förklarar hur professionella yrken 
historiskt uppstått i samband med till exempel nationalstatens 
formerande, de kulturella institutionernas uppkomst liksom den 
industriella utvecklingen och välfärdsstatens framväxt. En politisk 
värdering och en vetenskaplig rationalitet utgjorde grunden för att 
legitimera professionernas verksamhet. Denna föreställning har dock 
kritiserats och utmanats framför allt från 1960- och 70-talet i form av 
socialkonstruktivistisk, postmodern och nywebersk teori som är en 
utveckling av Webers teori. (Brante, 2014a.) 

Weber (1983) utgick från att fria individer fogas samman i yrkesklasser, 
ägarklasser och sociala grupper. Individerna kan tillskrivas en social 
ordning, en legitimitet, av skiftande anledningar såsom traditioner, 
emotionella orsaker, eller stadganden som betraktas som legala. Weber 
menade emellertid att grunden för legitimitet är att äga auktoritet vilket 
handlar om förmågan att utöva makt. Detta handlar konkret om att 
grupper underordnar sig en ordning pålagd av en grupp eller en individ. 
Pengar eller position är inte i sig statuskvalifikationer även om de kan få 
det resultatet. En statusgrupp kan uppkomma på grund av livsstil, yrke 
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och yrkesprestige, arv, härkomst och politisk eller religiös makt. Men, 
framhöll Weber, föreställningen om legitimitet och viljan att skapa och 
vidmakthålla denna är central. (Weber, 1983.) 

Enligt detta synsätt är makt inte enbart funktionellt distribuerad utan är 
medel som grupper använder för att stärka sina intressen och privilegier 
– vilka lagstadgats utifrån till exempel börd, inkomst och etnicitet. 
Egendom och kvalificering genom utbildning utgör dominerande 
uteslutningsstrategier, och att professionalisera blir liktydigt med att 
monopolisera arbetsuppgifter för att erhålla makt och dominans. Detta 
har gett upphov till förnyade formuleringar av professionsbegreppet där 
professionella organisationer i första hand ses som drivna av 
kontrollstrategier och egenintressen i syfte att få fördelar av staten. I takt 
med att fler yrken gör anspråk på professionell status har forskningen 
från omkring 1990 omdefinierat professionsbegreppet och nya attribut-
satser har tillkommit, menar Brante (2014a).10 Att professionerna haft en 
betydande roll för en välfungerande statlig förvaltning och för välfärds-
samhällets framväxt är dock aspekter som till exempel Ahlbäck med 
flera (2016) lyfter fram. 

Klassisk eller semi – en fråga om tolkningsföreträde? 
Torstendahl (2008) konstaterar att professionerna genomgått en om-
välvande utveckling från 1800-talet och framåt och att professions-
begreppet urholkats i takt med att nya yrkesgrupper strävar efter att bli 
professionella. Med hänvisning till de så kallade äldre professionerna, 
som jurister, ingenjörer och läkare, menar Torstendahl att försök att 
beskriva andra yrkesgruppers professionaliseringssträvanden är 
utsiktslösa. Den auktoritet som dessa yrken vilar på inte kan erhållas av 
andra yrkesgrupper, och föreställningen om en gemensam process för 
fler yrken är feltänkt. De professionsanspråk som yrkesgrupper fört fram 
betecknar han som ny professionalism, till skillnad från de professions-

10 Exempel på en så kallad attributlista: ”är ett icke-manuellt heltidsarbete, etablerar 
monopol på arbetsmarknaden för experttjänster, uppnår självbestämmande eller 
autonomi, det vill säga frihet från kontroll av utanförstående, vare sig det är staten, 
klienter, lekmän eller andra, baseras på en utbildning som är specialiserad och 
samtidigt systematisk och akademisk, utmärks av att examinationer, diplom och titlar 
kontrollerar inträdet till yrket och även skapar grunden för monopolet, innebär att 
utövarnas belöningar, både materiella och symboliska, inte bara är knutna till 
yrkeskompetens och arbetsetik utan även till andras föreställningar om att deras 
experttjänster är ’av speciell betydelse för den allmänna nyttan’”. (Burrage, Jarausch & 
Siegrist, 1990 i Brante, 2014a, s. 124-125.) 
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strävanden som ägde rum fram till mitten av 1900-talet då färre grupper 
gjorde anspråk på denna status. De centrala kriterierna för 
professionalism i form av autonomi och tolkningsföreträde till yrkets 
kunskapsgrund, som Torstendahl beskriver som kärnan i de äldre 
professionernas utestängningsstrategier, är svåra att upprätthålla inom 
de yrken som nu gör anspråk på professionsstatus. Samhälls-
förändringarna och organisationers marknadsanpassning med vinstkrav 
har också bidragit till att de gamla professionernas serviceideal som 
grund för autonomi har minskat under de senaste decennierna, även om 
dessa professioner fortfarande återfinns i beslutande organ och på 
inflytelserika poster i samhället. (Torstendahl, 2008.) 

Den professionskategori som totalt omvandlats är lärarprofessionen 
med rötter i läroverkslärarkåren, framhåller Torstendahl, vilket är en 
utveckling som har sin motsvarighet i många länder. Denna gamla 
lärarprofession som fram till något årtionde efter andra världskriget 
hade en hög status och professionell auktoritet har under de senaste 
decennierna fört en kamp för att återerövra en professionell identitet. 
Lärarnas yrkesutövning betraktas inte längre med vördnad, menar för-
fattaren, utan kan ifrågasättas av snart sagt vem som helst. (Torstendahl, 
2008.) 

Detta, menar jag, är en intressant beskrivning med referens till Weber 
(1983), som anför just vördnad som en aspekt av auktoritet och legi-
timitet. Men trots sina invändningar så menar dock Torstendahl (2008) 
att professionalism som företeelse ändå har aktualitet och att den är 
förbunden med möjligheten till tolkningsföreträde (ibid.). En fråga som 
här inställer sig och som är central i denna avhandling är vem som äger 
tolkningsföreträdet och vilka faktorer som medverkar till att grupper tar 
och ges tolkningsföreträde när det gäller lärarkåren. 

Lärare benämns i forskning som en av välfärdsstatens professioner eller 
en semiprofession, i likhet med till exempel sjuksköterskor och social-
arbetare. Dessa yrkesgrupper inlemmades först genom 1977 års 
högskolereform i högskola och universitet i Sverige. Först därefter 
etablerades professurer och forskning inom utbildningsvetenskap, om-
vårdnadsforskning och socialt arbete (Brante, 2014a; Brante, Johnsson, 
Olofsson & Svensson, 2015). Högskolereformen 1977 var en omfattande 
reform inom den högre utbildningen som innebar att högskolebegreppet 
breddades till att omfatta samtliga eftergymnasiala yrkesutbildningar. 

46 



 

 

        
   

 
       

        
         

        
         

        
       

      
        

      
   

 
    

        
  

          
         
         

    
        

       
        

        
         

           
       
       

      
       

       
       

        
         

   
 

          
       

Den vetenskapliga forskningen skulle härmed utgöra grunden för 
lärarutbildningen (Hallsén, 2013). 

Kännetecknande för semiprofessioner, menar Brante (2014a), är att de 
inte har sitt ursprung i vetenskapen utan att de är professionaliserade 
genom politiska beslut. Vidare framhåller han att de saknar 
gemensamma modeller och teorier samt att de är mångdisciplinära. 
Dessa faktorer leder till konflikter inom det vetenskapliga fältet an-
gående till exempel ontologiska utgångspunkter. Inte sällan har dessa 
discipliner också den medicinska vetenskapen som referens. En upp-
delning mellan forskning och professionell yrkesutövning är märkbar 
och yrkena besitter en begränsad autonomi. Denna avsaknad av en 
gemensam praktik och kunskapsbas hindrar kunskapsutveckling inom 
undervisningsfältet, hävdar Brante (2014a). 

Begreppet semiprofession utvecklades av Etzioni (1969). Till denna 
kategori räknade han yrkesgrupper som lärare, sjuksköterskor och 
socialarbetare. Dessa yrken, menade Etzioni, kännetecknas av lägre 
legitimitet, avsaknad av vetenskaplig grund, kortare utbildning, mindre 
grad av autonomi och mer samhällelig och administrativ kontroll. Goode 
(1969) hävdade att lärare, och i synnerhet lärare för yngre elever, aldrig 
skulle komma att erövra professionell status som läkare, jurister, 
universitetslärare och högre tjänstemän inom statsförvaltningen. Skälet, 
menade Goode, var att detta yrkes kunskapsbas inom pedagogik var 
förhållandevis begränsad och inte bedömdes utvecklas i någon större 
omfattning. Myers (2007) pekar dock på problem med att lärarkåren 
beskrivits som semiprofessionell av sociologer som Etzioni, och att lärare 
inte liksom andra professioner har makt över sina arbetsuppgifter. Han 
beskriver situationen i USA som han menar försämrats för lärare och 
andra yrkeskategorier genom att rektorer och tjänstemän på regional och 
statlig nivå beslutar om utbildningens innehåll och lärarnas 
yrkesutövande. Det vore otänkbart när det gäller andra yrkesgrupper 
som läkare, ingenjörer och jurister, påpekar han, och oftast tas dessa 
beslut också utan att rådgöra med lärarnas fackliga organisationer. 
Myers betonar vikten av lärarfackens arbete och framhåller att 
lärarprofessionens krav på autonomi borde tillgodoses. Han uppmanar 
policymakare på nationell och statlig nivå i USA, liksom föräldrar, att 
lyssna på lärarna (Myers, 2007). 

Som Sarfatti Larson (2018) påpekar finns en oerhörd mängd litteratur i 
ämnet professioner, och man kan diskutera problematiken med skilda 
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definitioner liksom även professionsbegreppets relevans. Sarfatti Larson 
påpekar också att professionstanken – även om den har rötter i franska 
revolutionen – inte kunnat fungera som effektiv ideologi före 1950-talet. 
Vid den tiden blev professionsideologin ett ”meritokratiskt credo” 
(Sarfatti Larson, 2018, s. 32) för eliter att manifestera och bibehålla sina 
positioner. Dessa elitpositioner har därefter legitimerats genom 
uteslutningsmekanismer som till exempel diskriminering av yrken – i 
synnerhet kvinnodominerade yrken. Universiteten utgör nyckelspelare 
för yrkesgruppers professionsframgångar och huruvida dessa ska 
stämplas som ”ännu inte lärda” (Sarfatti Larson, 2018, s. 33). Så kallat 
vanliga yrken inordnar sig i diskursen och för att våga utmana i den 
offentliga debatten krävs symboliskt kapital. Inkludering och ex-
kludering pågår tämligen osynligt. Samtidigt är professionssträvanden 
politiska projekt och det politiska läget spelar en stor roll för mot-
tagandet av professioners reformkrav. (Sarfatti Larson, 2018.) 

Florin (1987, 2010) liksom Sarfatti Larson (2014, 2018) lägger således en 
genusaspekt på formuleringsprivilegiet av professionsbegreppet och 
framhåller att professionsteorierna som beskrivs som generella och 
representativa för båda könen har tagit sin utgångpunkt i typiskt 
mansdominerade yrken. Begreppet semiprofessionell har av vissa 
forskare använts som nedsättande benämning på kvinnodominerade 
yrken som till exempel sjuksköterskor, bibliotekarier, socialarbetare och 
lärare och inte som en slutsats av en beskrivande eller analytisk kategori. 
(Florin, 1987, 2010; Sarfatti Larson, 2014.) 

Det kan noteras att forskning överlag tenderar att argumentera utifrån 
ett funktionalistiskt perspektiv, även om forskare som Florin och Sarfatti 
Larson berör frågan om formuleringsprivilegiet utifrån genus och i den 
bemärkelsen för in en konfliktaspekt. Likaså beskriver Persson (2008) 
lärarkåren som förändringsagent, i linje med den konfliktorienterade 
forskningen, vilket utvecklas i det nedanstående. 

Lärarkårens professionalisering och deprofessionalisering 

Ett historiskt perspektiv 
Läraryrkets professionalisering är dock inte enkel att beskriva, menar 
Florin (1987, 2010), eftersom yrkeskåren varit så heterogen. Hon skiljer 
mellan tre olika sätt att vetenskapligt definiera professioner: det äldre 
som utgick från de framgångsrika professionerna exempelvis jurister och 
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läkare, ett andra som mer strukturellt placerat professionerna historiskt 
och där institutionella, byråkratiska och ekonomiska faktorer utgjort 
grund för analysen, och ett tredje som utgår från de egna professionernas 
strategier. Det sistnämnda handlar om en yrkeskårs strävan och förmåga 
att organisera sig och få respekt och legitimitet hos allmänheten, likväl 
som att bygga upp en egen kunskapsbas inom yrket. Folkskollärarkårens 
strävan att förbättra skolan och på så vis höja sin egen ställning under 
1800-talet hade ett annat utgångsläge än läroverkslärarna som med sin 
höga utbildning, närheten till universiteten och med en exklusiv 
kunskapsbas i ämnet stängde ute obehöriga och bidrog till en hög 
professionsstatus. Kyrka, läroverk och universitet utgjorde här en 
treenig institutionell kultur. Så småningom omdefinierades lärar-
gruppernas tillhörighet och folkskollärarna kom att konkurrera med 
läroverkslärarnas status som var i förändring med nya samhällsbehov, 
vilket medförde att professionens stängningsförmåga upphörde att 
fungera. I och med 1960-talets omdaning av samhället med välfärds-
statens och den 9-åriga obligatoriska grundskolans införande för-
ändrades förutsättningarna åter. Det var svårt att upprätthålla de gamla 
professionella kriterierna och den autonomi som de gamla 
professionerna hade. I samband med reformerna i slutet av 1980-talet 
och början av 1990-talet började forskare och politiker dock beskriva 
lärarna som en professionell kår och en professionsdiskurs växer fram, 
påpekar Florin (1987, 2010). 

Florin menar att lärarförbunden vid samma tid, i slutet av 1980-talet, 
började argumentera för en professionalisering av lärarkåren och en 
höjning av yrkets status. I denna process märktes de klassiska 
professionskraven: stärkt vetenskaplig kunskapsbas, etiska regler, egen 
utvärdering och en auktorisation med reglerade behörigheter för 
respektive ämne och stadium, det vill säga en utestängning av obehöriga. 
Problemet är att dessa faktorer har begränsad giltighet för 
utbildningssektorn, skriver Florin. Förklaringen ser hon i att lärar-
utbildningen är en statligt reglerad utbildning som styrs av politiska 
ideologier och inte av lärarna själva. Utbildningen har således utsatts för 
åtskilliga politiskt drivna förändringar under de senaste åren. Alla dessa 
motstridiga ekonomiska och samhällspolitiska intressen med krav på 
anpassningar har gett upphov till en utsatt position för lärarna. Det 
verkar, menar hon, som om de gamla professionsstrategierna inte hjälper 
mot detta. Rationalitet, kostnadseffektivitet tillsammans med decentrali-
seringar, avregleringar och privatiseringar har förändrat lärarnas 
förutsättningar från 1990-talet, menar Florin (1987, 2010). 
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Persson (2008) har i sin avhandling analyserat folkskollärar- och 
grundskolläraryrkets formande och professionaliseringsprocess. Av-
handlingen bygger på tidigare forskning, däribland Florins, och 
syntetiserar ett stort antal studier av läraryrket i ett historiskt perspektiv 
liksom utbildningsforskning i ett vidare perspektiv. Persson analyserar 
denna process mot bakgrund av tre stora förändringar – folkskolans 
uppkomst, grundskolans införande och kommunaliseringsreformen. I 
sin analys utgår hon från dynamiken mellan struktur och agentskap och 
dess begränsningar och möjligheter. Lärarna är enligt hennes definition 
korporativa agenter som genom sina yrkesroller gått samman för att 
driva igenom förändringar av skolan och läraryrket. Det korporativa 
agentskapet kan beskrivas som uttryck för strategier och handlings-
mönster. Lärarnas yrkesprojekt analyseras ur tre dimensioner: politiskt 
inflytande, fackligt medbestämmande samt professionell utveckling och 
autonomi. Persson hävdar att lärarna varit betydelsefulla förändrings-
agenter under 1900-talet som genom sina fackliga organisationer och en 
rad strategier påverkat den politiska dagordningen. Genom sin 
organisering i olika fackförbund har folkskollärar- och grundskollärar-
kåren bidragit till att forma den svenska skolan och den grundläggande 
utbildningen. Men lärarna har också haft en politisk påverkan på 
jämlikhetsarbetet och etableringen av den svenska välfärdsstaten. I sina 
avslutande ord framhåller Persson att Lärarförbundet och Lärarnas 
Riksförbund fortsätter att kämpa för bättre arbetsvillkor och 
professionell jurisdiktion. Detta sker både i samförstånd och konflikt och 
handlar om läraryrkets identitet och lärarutbildningens utformning, 
skriver Persson (2008). 

De fackliga lärarorganisationernas ageranden i ett historiskt perspektiv 
kan, mot bakgrund av slutsatserna ovan, ses som strategier för att ut-
veckla kårens inflytande och makt, samtidigt som fackförbunden på-
verkat den utbildningspolitiska utvecklingen och jämlikhets-
strävandena. 

Professionell autonomi som relation med staten 
Wermke och Höstfält (2014) framhåller också att de betraktar lärare som 
professionella. Samtidigt menar de att föreställningen om läraren som 
professionellt autonom inom forskning och politik används som 
argument för policyformulering och främjande av skolutveckling, 
medan betydelsen av det specifikt nationella och historiska perspektivet 
inte beaktas. Författarna utvecklar en modell för analys av lärarkårens 
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autonomi i ett vidare perspektiv. De utgår från idealtyper om ett 
utvecklat respektive begränsat handlingsutrymme i relation till en statlig 
institutionell nivå och en praktikinriktad klassrumsnivå. Med hän-
visning till Persson (2008) pekar de på att i ett historiskt perspektiv har 
den svenska grundskollärarkåren uppfattat sig som autonom och 
professionell med stort handlingsutrymme. Fram till 1960- och 1970-talet 
var fackförbunden starka och det fanns en tilltro till framtiden och 
vetenskapen. En minskning i handlingsutrymmet på en institutionell 
nivå gjorde sig gällande från 1980-talet och framåt samtidigt som 
decentraliseringen av grundskolan och gymnasiet medförde en ökning 
av autonomin på klassrumsnivå. Deras slutsatser är dock att lärares 
handlingsutrymme minskat i båda dessa avseenden under 2000-talet. 

Wermke och Höstfält (2014) utgår från Ballous (1998) autonomibegrepp 
som inom sjuksköterskelitteraturen haft betydelse för hävdandet av den 
egna professionen. Självbestämmandet beskrivs av Ballou (1998) – i lik-
het med Persson (2008) – i termer av agentskap och självreglering 
förbunden med vissa attribut som kompetens och kapacitet. Detta 
innebär eget beslutsfattande, förmåga till kritisk reflektion samt 
yrkesmässig frihet och självkontroll. Dessa förmågor ger auktoritet och 
makt och det är särskilt viktigt, menar Ballou, att definiera attributen 
som hör till konceptet autonomi (Ballou, 1998). Aspekter av 
lärarautonomin som diskuteras av Wermke och Höstfält (2014) är till 
exempel hur undervisningens utvärdering är organiserad – om det sker 
externt eller om det sker kollegialt där lärarna bedömer elevernas 
prestationer utifrån läroplanens mål. Den förstnämnda styrnings-
modellen med fokus på kontroll av resultat karakteriserade det 
inledande skedet av 2000-talet, då utbildning kom att betraktas som en 
produkt bland andra i ljuset av globalisering och internationella 
mätningar, menar Wermke och Höstfält (2014). 

Wermke och Forsberg (2016) konstaterar att lärarprofessionen under de 
senaste tjugo åren varit föremål för diskussioner med anledning av 
utbildningsreformer, vilka åtföljts av en retorik med löften om en ökad 
professionalisering. Parallellt med denna process har retoriken om lärar-
yrkets avprofessionalisering pågått. Som en följd av decentralisering, 
avreglering och marknadisering från slutet av 1980-talet behövde staten 
ur ett styrningsperspektiv reducera komplexiteten av denna utveckling 
med en ökad kontroll som en konsekvens. Samtidigt, menar författarna, 
försvagades lärarkårens position med denna utveckling under 1990-
talet, då de traditionellt starka fackförbundens möjlighet till politiskt 
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inflytande minskade i takt med att andra intressenters makt ökade. 
Sammantaget menar Wermke och Forsberg (2016) att de svenska lärarna 
från slutet av 1980-talet förlorat såväl den individuella lärarautonomin 
som den institutionella, dock med förbehållet att frågan om lärares 
autonomi är komplex och inte går att beskriva i enkla termer. Frostenson 
(2015) tar också upp det faktum att lärarkåren inom forskning beskrivits 
som deprofessionaliserad men framhåller att en förlorad professionell 
autonomi på ett nationellt generellt plan inte per automatik leder till en 
förlust i ett yrkesmässigt praktiskt avseende. 

Ideologiska förklaringar 
Stenlås (2009) diskuterar frågan om lärarnas deprofessionalisering 
samtidigt som han påpekar att begreppet inte är teoretiskt vedertaget 
såsom professionaliseringsbegreppet. Internationellt finns en hel del 
forskning om lärares deprofessionalisering men det saknas en enhetlig 
definition. Deprofessionalisering beskrivs av författaren som förlorad 
yrkesmässig autonomi. Den är motsatsen till professionalisering och 
bygger på styrning genom marknads- och byråkratilogiker med 
betoning på extern kontroll och transparens. Genom denna process bryts 
yrket ned och nya lednings- och ledarskikt etableras som kontrollerar de 
professionellas arbete. Stenlås menar för sin del att även inträdeskraven 
till yrket försvagas, vilket visat sig till exempel inom läraryrket där 
obehöriga lärare anställts. Rutiner, regler och standarder medverkar 
också till denna deprofessionalisering vilket gör arbetskraften utbytbar. 
Konkurrens mellan professionerna om vilka värderingar som ska gälla 
kan också minska förtroendet från omvärlden. Gränsen för vad som ska 
höra till är inte självklar. (Stenlås, 2009.) 

Stenlås (2009) betonar de ideologiska orsakerna till denna utveckling i 
Sverige liksom i USA och Storbritannien. Författaren ser två slags 
reformideologier i Sverige, vilka förutom att skapa effektivitet i offentlig 
sektor också strävat efter att förändra läraren. Den ena förklaringen ser 
han i en tilltagande kritik från politiskt håll under 1970- och 1980-talet 
mot den statliga förvaltningen och byråkratin. Han menar att vänstern 
uppfattade byråkratin som svår att påverka genom demokratiska beslut 
medan högern såg den som ett hinder för besparingar inom offentlig 
sektor. Den andra orsaken förklarar han som inflytandet från akademiskt 
håll. Politiskt kom kommunaliseringen av skolan 1989 att bli central där 
konflikten mellan den socialdemokratiska regeringen och lärarkåren 
tydligt framträdde. Kommunaliseringen markerade inledningen till en 
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rad reformer vilka kom att förändra lärares arbetsvillkor, det vill säga 
lön och arbetsvolym. En slutsats som författaren drar är att införandet av 
kommunaliseringsreformen visade att lärarnas motstånd inte spelade 
någon roll, trots att de inledningsvis var eniga i sin kritik. Den 
socialdemokratiska regeringens löfte om löneutjämning blev till slut 
orsaken till att de TCO-anslutna lärarna i Sveriges Lärarförbund och 
Svenska Facklärarförbundet ändrade inställning. Förutom lön handlade 
det också om krav på lika undervisningsskyldighet. Denna utjämnings-
politik av lärarkategorier ledde till att antalet lektorer minskade radikalt 
i grundskola och gymnasium då de statliga riktlinjerna för lektorstjänster 
avskaffades i samband med kommunaliseringen. (Stenlås, 2009.) 

Stenlås pekar på att lärarnas makt minskade i Sverige från perioden i 
slutet av 1980- och början av 1990-talet trots att de statliga dokumenten 
betonade vikten av en professionell lärarkår. Decentraliseringen innebar 
en ökad reglering av lärares arbetstid, nya arbetsuppgifter och ett ökat 
inflytande för föräldrar. Samtidigt stärktes den professionella friheten 
rörande undervisningens innehåll när staten lämnade ifrån sig 
huvudmannaansvaret för skolan. Detta ledde dock så småningom till ett 
återtagande av statlig kontroll över skolan. En konsekvens av reform-
intensiteten och de återkommande förändringarna av lärarutbildningen, 
tillsammans med faktorer som förändrade arbetsvillkor och relativt sett 
låga lärarlöner, var ett minskat intresse för läraryrket bland 
studiemotiverade studenter, menar författaren. En återgång till en mer 
akademisk och ämnesinriktad lärarutbildning framhålls av Stenlås som 
nödvändig åtgärd för att slå vakt om läraryrket som profession och som 
en väg att förändra rekryteringen till lärarutbildningen. (Stenlås, 2009.) 

Fredriksson (2010) resonerar på liknande sätt som Stenlås (2009) att 
utbildningspolitiken under 1990-talet handlade om lärarens inflytande 
över undervisningen. Samtidigt framhåller Fredriksson att forskarna 
intar olika positioner och att vissa forskare bedömer att den 
professionella styrningen stärktes under denna period. Fredriksson 
menar att gymnasielärarnas professionella autonomi sågs som ett hinder 
för den politiska reformeringen. Här blottlades en konflikt mellan ökat 
demokratiskt inflytande och professionellt tjänstemannastyre. En viktig 
faktor bakom skolans omstrukturering under 1990-talet var att öka 
medborgarnas inflytande inom utbildningen. När staten inte längre stod 
som garant för lärarnas position som professionell kår minskade lärarnas 
möjligheter att upprätthålla en professionell status. Fredriksson 
diskuterar också i likhet med Stenlås problemet med att antalet sökande 
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till lärarutbildningen minskat och att de sökande generellt sett är mindre 
kvalificerade än tidigare. Fredriksson menar att vi på allvar måste 
diskutera vad vi ska ha skolan till. Om den negativa utvecklingen av 
skolans resultat ska kunna vända behöver lärarkårens autonomi åter-
upprättas. I det scenariot måste makten från både politiker och 
medborgare lämnas över till de yrkesverksamma. (Fredriksson, 2010.) 

Organisationsprofessionalism 
Evetts (2009, 2010, 2011, 2013) har argumenterat för att professions-
begreppets starka positiva laddning har kommit att användas som ett 
styrningsmedel och en disciplinering av yrken inom offentlig sektor. 
Professionsideologins retorik är tilltalande och välkomnas av dessa 
yrkesgrupper som ett sätt att höja yrkens status. I själva verket är den 
dock en slags falsk förespegling, menar Evetts, eftersom denna 
professionalism inte medger autonomi och yrkeskontroll. Denna 
organisationsprofessionalism är i princip motsatsen till det klassiska 
professionsbegreppets värden som kollegialitet och tillit, och bygger på 
ökad grad av styrning, utvärdering och standardisering samt yttre 
kontroll, hävdar Evetts. Kännetecknande är att professionsretoriken 
initieras uppifrån av organisationsledning och chefer i syfte att uppnå 
verksamhetsmål och för att genomdriva organisationsförändringar. I 
linje med Evetts beskriver Fransson (2016) den som en utomprofessionell 
policykonstruktion vilken under 2000-talet sammankopplats med New 
Public Management som slagit igenom inom offentlig sektor. Ut-
märkande drag är att offentlig verksamhet ska vara resultatinriktad och 
kvantifierbar och att enskilda medarbetares arbetsprestationer ska 
dokumenteras och utvärderas, medan den äldre styrningen byggde på 
byråkrati och administration, hierarki och expertis (Fransson, 2016). 

NPM:s ursprung är komplext och återfinns i en rad reformer inom 
ekonomi, politik och utbildning. Anglosaxiska länder och Sverige, som 
enda nordiskt land, tillägnade sig tidigt NPM:s idéer (Gunter, Hall, 
Grimaldi & Serpieri, 2016). Här har en förskjutning skett, menar 
Fransson (2016); tidigare styrde staten genom professionerna, medan 
man nu styr över professionerna. Professionalismbegreppet har således 
utvecklats till en policydoktrin som har mycket lite gemensamt med det 
professionsbegrepp som utvecklats inom sociologin, hävdar Fransson 
(2016). 
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I Sverige har de senaste decenniernas utbildningsreformer skapat fler 
och fler förväntningar på lärare vilka adderats för varje ny reform. Från 
tidigt 1990-tal och fram till 2010 har reformerna karakteriserats av top-
down logik, menar Fransson (2016), trots att de uttalade intentionerna 
från politiskt håll varit de omvända. Fransson pekar på att konflikten 
handlade om olika synsätt på reformeringen under slutet av 1900-talet 
och i början av 2000-talet. Kommunaliseringen, den nya läroplanen och 
den förändrade lärarutbildningen legitimerades av pedagogisk 
forskning med en ambition att ge lärarna större befogenheter, medan 
lärarna själva upplevde att utvecklingen gick i motsatt riktning. Under 
2000-talet har retoriken handlat om att lärarna inte klarar av sitt uppdrag 
i kölvattnet av PISA-utvärderingarna. (Fransson, 2016.) 

Konklusion 
Många aktörer kämpar samtidigt om inflytande över det svenska skol-
systemet på formuleringsarenan: politiker, forskare och fackliga 
organisationer med flera. Forskares och politikers retorik om att lärarna 
måste bli mer professionella har dock utgått från att de inte är det. I det 
avseendet har policyformuleringarna från 1990-talet bidragit till att 
etablera en föreställning om lärarkåren som en passiv mottagare snarare 
än en aktör. Det finns dock forskning som visar att det är en myt, 
framhåller Fransson (2016), och hänvisar till en studie av Gerhard 
Arwedsson på 1990-talet som var en svidande kritik av utbildnings-
forskningen. Men, framhåller Fransson, även delar av lärarkåren själv 
har bidragit till utvecklingen av en organisationsprofessionalism. Hos 
Lärarförbundet fick organisationsprofessionalismen fäste runt 2000-talet 
med undantag för ämneslärarna. Inom ämneslärarkåren däremot har 
yrkesprofessionalismens ideal levt kvar. (Fransson, 2016.) 

Samhällsförändringarna i Sverige i slutet av 1980-talet och början av 
1990-talet samt debatten om decentraliseringen av den svenska skolan 
kan således ses som en skärningspunkt mellan de två skilda 
perspektiven yrkesprofessionalism och organisationsprofessionalism 
(Ringarp, 2011). Den förra innebar stor frihet för lärarna medan den 
senare handlar om ökat inflytande från andra grupper. Ringarp ser också 
kommunaliseringen av lärarna 1991 som professionsfientlig och att det 
fanns en önskan att minska lärarnas professionsutrymme med 
exempelvis den reglerade arbetstiden. Samtidigt ramades argumenten in 
av en professionsretorik från till exempel Svenska Kommunförbundets 
sida. Kommunförbundet framhöll vikten av att uppvärdera läraryrket 
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och formulerade det retoriskt som både ett försvar av professionens 
önskemål och reformens genomförande, trots att den ur ett professions-
perspektiv innebar en inskränkt autonomi. Ringarp (2011), drar dock, i 
likhet med Stenlås (2009), slutsatsen att kommunaliseringen var ett led i 
en större omdaning av den svenska välfärdsstaten som hade sina rötter 
i 1970-talets ekonomiska kris med arbetslöshet och minskade skatte-
intäkter som följd. Den förändrade styrningen under 1980- och 1990-talet 
från regelstyrning till målstyrning syftade till att öka effektiviteteten och 
minska kostnaderna i offentlig sektor, men lanserades för lärarna som 
professionsstärkande. (Ringarp, 2011.) 

2.2 Läraryrkets utmaningar – en retorisk fråga? 

Objekt för styrning eller subjekt med professionell legitimitet? 
Fredriksson (2010) pekar på att det finns två inriktningar inom littera-
turen om läraryrkets styrning, där den ena framhåller att lärares arbete 
begränsas av ramfaktorer, och den andra som hävdar att lärare är 
svårstyrda. Han menar att både läroplansteoretisk forskning och 
diskursorienterad forskning beskriver lärare som ett slags politiska 
marionetter vilka är föremål för ökad grad av kontroll och politisk 
styrning. Före 1990-talet uppfattades skolan som politiskt svårstyrd, 
vilket framkommer i den statliga maktutredningen från 1989, påpekar 
Fredriksson. Den visade också att medborgarna upplevde att de hade 
liten möjlighet att påverka. (Fredriksson, 2010.) 

Från ett statsvetenskapligt perspektiv har Fredriksson undersökt hur 
den politiska styrningen av den svenska skolan påverkat lärare som 
offentliganställda tjänstemän efter 1990-talets reformer. Författaren 
konstaterar att den övergripande organiseringen av skolan har 
förändrats och att byråkrati- och marknadsstyrning kommit att 
dominera på bekostnad av professionell styrning. Fredriksson menar i 
likhet med Ringarp (2011) och Fransson (2016) att reformerna politiskt 
presenterades som en avbyråkratisering och ökad professionell frihet för 
lärarna, men betecknar reformerna ”som en seger för folkets inflytande 
över skolan men en förlust av status, autonomi och politiskt inflytande 
för lärarna.” (Fredriksson, 2010, s. 197). Fredriksson pekar på att 
parallellt med denna utveckling försämrades elevernas resultat, och för-
fattaren ser en koppling mellan marknadsanpassningen som förskjutit 
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fokus från yrkets kärnverksamhet till en anpassning som styrs av 
kundernas behov. Fredriksson menar dock att den professionella 
styrningen tydligare getts inflytande från 2000-talet. Detta exemplifieras 
av 2001 års lärarutbildningsreform som betonade en förstärkning av 
läraryrkets vetenskapliga bas liksom införandet av en lärarlegitimation 
som beslutades i regeringens proposition 2010/2011:20 (Fredriksson, 
2010) 

Professionalismen i välfärden står dock inför paradoxala utmaningar, 
påpekar också Wenglén (2013), och framhåller att politiker vill öka 
professionalism samtidigt som de professionella logikerna försvagas av 
NPM, marknad och byråkrati. En profession förvaltar vetenskaps-
baserad kunskap genom till exempel examina och legitimation och får 
politisk legitimitet och jurisdiktion över ett yrkesområde, framhåller 
Wenglén. Marknadstänkandet med företagsanpassade styrnings-
modeller utmanar dock professionalismen; att styra med professionens 
logik innebär att ta avstånd från managementstyrning och marknads-
logiker. Besluten ska ligga hos experten, den sakkunniga inom 
professionen, och inte hos överordnad chef för att allmänheten ska känna 
trygghet i de beslut som fattas, hävdar Wenglén (2013). 

En förändrad syn på lärarprofessionen och skolans uppdrag märks från 
slutet av 1900-talet där skolans demokratiuppdrag har kommit att 
utmanas av en resultatstyrd utbildningspolitik. Denna trend beskrivs 
inom internationell forskning och förklaras som ett resultat av både 
internationell och nationell policy. (Ball, Maguire & Brown, 2012; 
Compton & Weiner, 2009.) 

Behov av en förändrad begreppsapparat? 
En förändrad begreppsapparat har ackompanjerat denna ovan nämnda 
trend som en del av den neoliberala utbildningspolitiken där an-
ställningsbarhet och kompetens varit bärande element, menar Nordin 
(2016). Författaren efterlyser med hänvisning till Dewey och Habermas 
ett skifte mot en ny utbildningsvision där de centrala begreppen ska vara 
demokrati, tillit och kommunikation, vilka ska utgöra utbildningens 
kärna. Om inte detta paradigmskifte äger rum riskerar lärarkåren att 
tystas, menar författaren. Codd (2005) beskriver på liknande sätt 
utbildningssystemet i Nya Zeeland och talar också om behovet av en ny 
vision för att återupprätta det demokratiska medborgarskapet där lärare 
ska ha en central roll. Detta kräver dock en ny utbildningspolicy med 
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syfte att skapa demokratiska, öppna och reflekterande samhällen, där 
professionella kvalificerade lärare är nödvändiga och där honnörsordet 
är tillit och inte kontroll, rapporteringssystem och styrning. 

Här finns således stora likheter med den icke-affirmativa pedagogiska 
handlingsteorin. Uljens (2018a) framhåller vikten av att inta ett kritiskt 
perspektiv på läroplansreformer, och att den läroplansteoretiska 
forskningen måste stödja ett synsätt som inte motverkar lärares 
autonomi och självreflektion med ett instrumentalistiskt och 
effektivitetsorienterat synsätt. Om lärarkåren erhåller tillräcklig auto-
nomi kan undervisninsgverksamheten utveckla eleverna till omdömes-
gilla subjekt. Lindblad och Goodson (2011) har mot bakgrund av en 
internationell forskningsgenomgång analyserat hur omstruktureringen 
inom utbildning retoriskt beskrivits och vilka konsekvenser detta fått för 
lärare. Författarna beskriver en delvis ändrad förståelse. Från att ha sett 
lärare som objekt och offer för policyimplementering, kan de nu se lärare 
som agenter och påpekar implikationen av denna förskjutning för 
teoretiska analyser. 

Biesta (2012) diskuterar språkets betydelse och menar att det skett en 
erosion av språket när det gäller förståelsen av undervisning och lärare 
som har omöjliggjort en diskussion. Den nya retoriken innebär en 
diskurs där begreppet lärande kommit att dominera. Han ger exempel 
på att undervisning ersatts med att möjliggöra lärande; skolor beskrivs 
som lärandemiljöer och studenter som lärande. Förklaringen ser han i 
den postmoderna utvecklingen från 1980-talet och i att den kon-
struktivistiska teorin vänt fokus mot elevernas aktiviteter där läraren 
ställs vid sidan. Biesta ser språket om lärande som uttryck för en ideologi 
där det väsentliga görs osynligt, och han hävdar vikten av att ge tillbaka 
undervisning till utbildning. Fransson (2016) hänvisar till Biesta och 
framhåller att denna förändrade begreppsapparat bidragit till lärar-
kårens förlust av autonomi och att yrket definierats av andra grupper än 
lärarna själva. Skedsmo och Möller (2016) berör också språkets betydelse 
som ackompanjerat reformeringen av det norska utbildningsväsendet 
sedan 1980-talet under NPM. Ord som studentdata och kvalitets-
indikatorer med fokus på kontroll på output har blivit centrala begrepp 
som en följd av OECD:s granskningar, vilket skapat ett språk som 
beskriver eleven som konsument och läraren som tillhandahållande av 
en vara. De menar också att detta nya språk kan erodera möjligheterna 
att diskutera utbildning för medborgarskap (Skedsmo & Möller, 2016). 
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Internationella perspektiv 
Vid jämförelser av europeiska länder framhåller Wermke och Höstfält 
(2014) att Sverige har en jämförbar utveckling med England, medan till 
exempel franska och finska lärare har ett stort samhälleligt förtroende 
(ibid.). I komparativa studier av Sverige och Tyskland framkommer att 
lärare i Sverige upplever sig mer kontrollerade än lärare i Tyskland 
(Wermke, Olason & Salokangas, 2018), och att en bidragande orsak är att 
svenska lärares inflytande över sin kompetensutveckling har minskat 
jämfört med tyska lärares inflytande (Wermke, 2013). 

Finland skiljer sig avsevärt från övriga länder i Västvärlden i det att 
lärare har stort förtroende inte bara hos den breda allmänheten utan 
också inom den politiska och ekonomiska eliten, och att lärarna själva 
identifierar sig med den övre medelklassen (Simola, 2005). Uljens, Wolff 
och Frontini, (2016) beskriver att Finland helt plötslig år 2000 hamnade i 
strålkastarljuset med sina skolresultat i PISA-testen i OECD:s mätningar. 
Författarna framhåller att Finland har krav på masterutbildning för 
lärare och skolledare, har lämnat inspektion, inte infört lön efter 
prestation och har tagit en helt annan väg än Sverige vad gäller NPM. 
Det finska lärarfacket blev också en maktfaktor under 1980-talet, vilket 
bidrog till att bevara lärarnas rättigheter. Lärarna gavs tillit och 
autonomi till skillnad från i exempelvis England, även om till exempel 
fritt skolval också infördes i Finland 1990. Kvalitetsbegreppet, som 
kommer från industrin för att mäta industriprodukter, kan ses som ett 
nytt styrsystem i Europa, vilket har påverkat också Finland. Konkurrens-
tänkandet har dock inte slagit igenom inom utbildningspolitiken på 
samma sätt som till exempel i Sverige, menar författarna, utan ett 
politiskt konsensustänkande råder fortfarande kring utbildnings-
traditioner och skola i Finland (Uljens m.fl., 2016). 

Uljens och Nyman (2013) ser förklaringar till dessa skillnader, som be-
skrivits ovan, i det finländska utbildningssystemets historia, dess starka 
koppling till nationens framväxt och lärarutbildningens starka för-
ankring i universitetet. Utbildning blev en viktig del av den finska 
nationella identiteten från början av 1800-talet med påverkan av det 
tyska bildungsidealet. Detta, menar författarna, är en del av förklaringen 
till varför Finland tidigt värdesatte utbildning som en del av det finska 
språkets framväxt och roll som en del av en nationell bildningstanke. En 
annan betydelsefull aspekt är lärarutbildningens betoning på ämnes-
kunskaper och didaktik som grund för undervisning, och det faktum att 
grundskollärare sedan 1979 har en masterutbildning på fem år. Redan i 

59 



 

 

        
       

       
       

     
  

 
         

        
   

        
      

       
        

      
        

       
      

 
       

         
      

        
          

         
           

      
        

     
       

       
          

         
      

      
      

        
       

     
 

mitten av 1800-talet inrättades den första professuren i anslutning till 
lärarutbildningen, vilket också inneburit en stark ställning både inom 
universitetet och gentemot den statliga styrningen och hemmen. 
Utvecklingen har sett annorlunda ut i övriga Norden som starkare 
betonat en läroplan med medborgarutbildning, demokrati och socialt 
lärande. 

Lundahl och Tveit (2014) visar på ett liknande synsätt i Frankrike – där 
legitimitetsbegreppet är centralt för det franska examensväsendet – 
vilket vilar på det omgivande samhällets tilltro till lärarkårens 
bedömningsförmåga. Det franska utbildningssystemet har en hög grad 
av autonomi och grunden är ett examinationssystem med stor 
konkurrens mellan elever för att nå bästa resultat, menar författarna. 
Men vad händer om samhället inte litar på lärares bedömningar, och hur 
kan lärarkåren öka sin legitimitet? Författarna menar att det är just 
bedömarkompetensen hos läraren som är central, och om denna kunskap 
som utgör kärnan i den professionella lärarens kompetens återerövras 
kan legitimiteten för lärarna återskapas. (Lundahl & Tveit, 2014.) 

Muzio, Brock och Suddaby (2013) framhåller att en profession i grunden 
inte handlar om ett yrkes inneboende karakteristika. Detta synsätt skiljer 
sig således från den funktionalistiskt orienterade professions-
forskningen. Författarna anser att det kanske viktigaste bidraget till 
denna diskussion härrör från Abbotts (1988) The Systems of Professions, 
som de anser vitaliserade hårklyverier inom forskningen om hur en 
profession ska definieras. I linje med Abbott tänker de på professioner 
som system i stället för enskildheter och påtalar vikten av att beakta den 
empiriska kontexten. Professioner kan således snarare ses som processer 
och institutioner, vilket innebär att professionsforskningens centrala 
uppgift blir att identifiera och synliggöra dessa mekanismer. Sarfatti 
Larson (2018) refererar också till Abbott (1988) och poängterar att 
professionalisering är strukturell i det avseendet att agenterna som är 
involverade etablerar strukturerna, och att dessa strukturer inte är 
oundvikliga men att de vidmakthålls inom institutionerna och framställs 
som objektiva. När företeelsen om professioner en gång var etablerad så 
blev krav på utbildning och certifiering ett sätt att få monopol och 
marknadsfördelar vilket förenklade rekryteringen till dessa exklusiva 
yrken. Den certifierade kunskapen ansågs nödvändig för trovärdigheten 
hos allmänheten och en garanti för legitimering av staten när den 
meritokratiska ideologin blev dominerande hos eliten (Sarfatti Larson, 
2018). 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är svårt att försöka hitta 
en definition för professionsbegreppet för att kunna förstå makt mellan 
olika yrkesgrupper. Samtidigt påpekar Evetts (2011, 2013) att 
professionsbegreppet är ett nyckelbegrepp inom sociologin. Det finns en 
lockelse i professionsideologin som gör att yrken eftersträvar att 
karakteriseras som professioner. Hon pekar på vikten av att yrken inom 
tjänstesektorn kan behålla och kanske återerövra de ursprungliga värden 
som förknippades med professioner. (Evetts, 2011, 2013.) 

2.3 Professionell legitimitet 

För att syntetisera de professionsteoretiska resonemangen som mynnar 
ut i en för studien giltig definition av professionsbegreppet, ansluter jag 
mig till Abbotts (1988) kritik mot en alltför hög tilltro till strukturella 
förklaringar, vilka tenderar att bli alltför deterministiska. Professioner 
måste studeras både utifrån strukturella förklaringar och specifika 
historiska kontexter. Abbot använder begreppet jurisdiktion för att 
beskriva en yrkesgrupps möjlighet att få kontroll över arbetets innehåll, 
att skapa opinion och få igenom sina krav. Professioner uppstår och går 
tillbaka i takt med att nya sakområden etableras och problem måste 
lösas. Den som tillskansar sig politiskt och juridiskt erkännande genom 
lagstiftning och offentlig legitimitet skapar en historia som blir socialt 
accepterad. Ett vanligt sätt att tillskansa sig makt är att ta över frågor och 
problem från andra professioner eller yrkesgrupper. Segrarna i denna 
professionsstrid blir de som anger och har makt att godkänna de kriterier 
som måste uppfyllas, vilka tjänar som underlag för att stärka 
professionen. Abbotts poäng är att de yrken som inom litteraturen fram-
ställs som en profession blir det, eftersom det ligger i professionens och 
forskningens intresse. (Abbott, 1988.) 

Man kan alltså fråga sig vilka samhälleliga yrkes- och verksamhetsfält 
som beretts utrymme och antagits som vetenskapliga discipliner vid 
universitet och på vilka grunder? Denna vetenskapssociologiska och 
politiska fråga äger i högsta grad relevans i denna studie för hur lärare 
framställs inom forskning. Likaså kan vårdvetenskapen tjäna som 
exempel både vad gäller vårdvetenskapens framväxt och dess koppling 
till sjuksköterskeyrkets professionalisering, vilket berörs nedan under 
rubriken 2.4 Legitimation och profession. 
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Abbott (1988) pekar på att till exempel en bilmekanikers kunskap också 
är abstrakt men att det saknas intresse av att definiera yrket som en 
profession, och att status är en viktig komponent. Statusbegreppet är till 
sin natur tvetydigt: å ena sidan handlar det om den egna professionens 
uppfattning – den intraprofessionella statusen – och å andra sidan hur 
en yrkesgrupp uppfattas på en arbetsplats och i offentligheten. Eftersom 
statusen är kopplad till den professionella legitimiteten så är den också 
föränderlig. Framväxten av professioner är starkt förknippad med 
medelklassens etablerande och svärmande för de prestigefyllda 
professionernas möjligheter att nå framgång, men sinnebilden för de 
klassiska professionerna är en romantiserad bild som fortfarande lever 
kvar och odlas, menar Abbott. Abbott argumenterar för betydelsen av att 
historien måste ses som ett nät av händelser där människor och grupper 
tolkar dessa händelser i ett visst sammanhang och i relation till 
strukturella förhållanden. De strukturella förhållandena kan ses som 
benämningar på fenomen som tar längre tid att förändra. Detta är dock 
en trögrörlig process eftersom dominerande grupper definierar 
innehållet, och uppgiften blir här att nysta upp de historiska trådarna i 
analysen. (Abbott, 1988.) 

The writer must disentangle the threads of determinants, 
structures, and intentions, then reweave them into an analysis, and 
then recount that analysis in some readable form – arduous tasks 
indeed. (Abbot, 1988, s. 319.) 

För att pröva Abbotts teori på denna studies empiri utgår analysen från 
begreppet jurisdiktion. Detta begrepp betecknar en yrkesgrupps strävan 
att erhålla professionellt erkännande genom strategiskt arbete inom den 
egna yrkesgruppen och på arbetsplatsen samt genom opinionsarbete i 
offentligheten. Erkännandet är kopplat både till lagstiftning, det vill säga 
den juridiska innebörden av ordet, och till yrkets status i ett vidare 
socialt och samhälleligt perspektiv. För att fånga båda dessa aspekter 
väljer jag att använda ordet legitimitet (min översättning/tolkning) som 
en motsvarighet till jurisdiktion.11 Termen har både en juridisk laglig 
innebörd såväl som en moralisk (www.ne.se, 2018-09-19). Citatet nedan 
är ett försök att fånga begreppets innebörd hos Abbott: 

11 Abbott använder också begreppet legitimacy, legitimitet i svensk översättning (se t.ex. 
Abbott, 1988, s. 184), om än mindre frekvent än begreppet jurisdiktion. 

62 

www.ne.se
https://jurisdiktion.11


 

 

        
    

           
      
      

 
          

          
     

       
      

       
    

        
    

        
      

         
          

     
         

        
       

    
       

    
          

      
          

   
 
        

     
  
        

         
     

     
 
 

In claiming jurisdiction, a profession asks society to recognize its 
cognitive structure through exclusive rights; jurisdiction has not 
only a culture, but also a social structure. These claimed rights may 
include absolute monopoly of practice /…/ control of professional 
training, of recruitment, and of licensing/…/. (Abbott, 1988, s. 59.) 

För att erhålla legitimitet måste, enligt Abbott (1988, 1991, 2010), en 
yrkesgrupp organisera sig, ta kontroll över arbetsuppgifter som hör till 
yrket, driva krav i offentligheten samt få politiskt och juridiskt gehör. 
Hög utbildning, examina och licens/legitimation vilka regleras i 
lagstiftningen är konkreta yttringsformer av den professionella 
legitimiteten. Vidare behöver system och institutioner som hör till yrket 
etableras, liksom strukturer förknippade med professionen såsom 
forskning och akademisk kunskap. En annan aspekt är en väl utarbetad 
yrkesetik. Ett yrkes professionaliseringsprocess sker dock inte enligt 
någon rät linje utan kan ta sig olika vägar. För att uppnå full legitimitet 
krävs ett samhälleligt förtroende och tillit som uttryck för professionell 
status. Professionaliseringsprocessen tar sin början inom yrket och dess 
kultur och pågår i relation till det omgivande samhällets sociala kontext. 
Dessa processer kan ses som förhandlingar eller överenskommelser, och 
någon skarp gräns för vad som ska betecknas som intraprofessionell 
respektive samhällelig legitimitet går inte att dra. Legitimiteten är dock 
avhängig professionens framgång på den offentliga arenan där opinions-
bildning är en central faktor. Exempel på ytterligare aspekter som 
påverkar en yrkesgrupps förmåga att erhålla legitimitet är att dominera 
eller kontrollera andra intilliggande yrkesgrupper, eller att vara råd-
givande till andra professioner liksom att ha klienter med hög status. 
Denna uppräkning ska betraktas som uttryck för ett slags idealtyp och 
det varierar i vilken grad olika yrkesgrupper strävar efter samtliga dessa 
aspekter. (Abbott, 1988, 1991, 2010.) 

I kapitel tre, fyra och fem analyseras hur aspekter av professions-
begreppet framträder i studiens material. I följande avsnitt introduceras 
begreppet legitimation. Först presenteras översiktligt internationell 
forskning om lärarlegitimation. Därefter ges en bakgrund till begreppets 
tillämpning i Sverige och i denna studie – med exempel från forskning 
inom hälso- och sjukvård. Avslutningsvis redogörs för svensk forskning 
om lärarlegitimation och synen på legitimationsreformen. 
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2.4 Legitimation och profession 

Internationell belysning 
Internationell forskning om lärarlegitimation kopplad till professions-
frågor visar att till exempel att USA, till skillnad från Sverige, har en lång 
historisk tradition av att legitimera lärare. Legitimation kan utfärdas av 
både lokala skolor och statliga myndigheter. Två begrepp med olika 
innebörd används: certifiering och legitimering. Certifiering ges efter 
avslutad lärarutbildning och license efter ett eller flera provår (Imig, 

Koziol, Pilato & Imig, 2009). Chin och Asera (2005) menar att forsknings-

debatten om legitimation i USA är uppdelad i två läger, och att littera-
turen tydligt uppvisar underliggande ideologiska positioner. Före-
språkarna använder professionsargument och framhåller att legitima-
tion och certifiering ökar lärarkvaliteten. Motståndarna anser däremot 
att legitimationen är marknadsdriven och att det finns få bevis för ökad 
kvalitet i elevprestationer. Vidare hävdar de att legitimation hindrar 
kvalificerade studenter att söka lärarutbildning på grund av den 
byråkrati som omger legitimationsförfarandet. Författarna påpekar att 
USA:s system med ett statligt ansvar för lärarlegitimation skiljer sig från 
de europeiska ländernas. De beskriver att det i Europa finns nationella 
ansvarsfunktioner inom utbildningsystem, lärarutbildning och läroplan. 
Vidare framhåller de att lärare i USA inte deltar i processer utan ses som 
objekt för policy. 

Darling-Hammond, Holtzman, Gaitlin och Vasquez Heilig (2005) 
framhåller också att frågan om lärarlegitimation har diskuterats åtskilligt 
i USA, och de argumenterar för att certifiering bidrar till högre effekt i 
utbildningen. Författarna hänvisar till en studie som bygger på 
studentdata om vilken betydelse lärares certifieringsstatus, erfarenhet 
och utbildningsnivå har. Resultatet av studien visar att elever i årskurs 
fyra och fem presterade bättre i läsning och matematik under en period 
av sex år om de undervisades av certifierade lärare, i jämförelse med 
elever som undervisades av ocertifierade lärare. Kritiker som exempelvis 
Walsh (2001) menar däremot att legitimation och certifikat inte ökar 
effektivitet och kvalitet hos lärare. Darling-Hammond (2002) argu-
menterar med Walsh och framhåller att certifiering av lärare inte bara 
borgar för högre kvalitet utan också driver upp lönerna i konkurrensen 
om behöriga utbildade lärare i det marknadsmässiga konkurrens-
samhället. Detta måste vara att föredra jämfört med alternativet att sänka 
kraven, påpekar hon. Darling-Hammond menar dock att det finns ett 
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politiskt ointresse att avskaffa ojämlikhet inom utbildning och att ett 
borttagande av standarder och certifiering skulle försvåra möjligheten 
att kontrollera lärares kunskaper, vilket i förlängningen påverkar under-
visningen och elevernas behov. 

Imig, Koziol, Pilato och Imig (2009) lyfter fram problem med legitima-
tionen, till exempel att kravnivån på legitimationen anpassas för att möta 
tillgång och efterfrågan på kvalificerade lärare, och att legitimationen 
används som verktyg för styrning och utvärdering av utbildnings-
väsendet (ibid.). Frågan om vem som ska kontrollera lärares legiti-
mering, hur detaljerat systemet ska vara och hur lärarkompetensen ska 
säkras diskuterats också (Angus, 2001). Amerikanska lärare anser dock 
att en centralt genomförd legitimation skulle höja yrkets status och 
kvaliteten på undervisningen, framhåller Hildebrandt och Eom (2010). 

Vad gäller andra länder så pekar forskning och effektstudier av lärar-
certifiering i Indonesien på att certifierade lärare inte ger bättre resultat 
än ocertifierade (Kusumawardhani, 2017). Skolledare och lärare i länder 
i Mellanöstern som till exempel Qatar, ser certifiering som ett top-down-
påbud och som ett uttryck för globalisering och västerländskt neoliberalt 
inflytande, menar Ellilli-Cherif, Romanowski och Nasser (2011). I 
japansk forskning beskrivs läraryrket som ett konkurrensmässigt hant-
verksyrke. Lärare certifieras även om tonvikten på yrkesutvecklingen 
sker i samspel med kollegor i yrkeslivet (Shimahara, 1998). Kina har ett 
tvåparallelligt lärarutbildningssystem och det finns en profession-
aliseringssträvan för kategorin ”daike teacher” som traditionellt sett haft 
en lägre utbildningsnivå (Robinson, 2008). I Kanada lagstiftar varje 
provins om certifiering och ansvar för lärarutbildning med regionala 
variationer, och i Ontario ansvarar ”The College of Teachers” för 
certifieringen. Alla lärare måste där, förutom att ha utbildning, vara 
certifierade för att få undervisa i offentliga skolor. Australien har ett 
system som liknar Ontarios. I Storbritannien har Skottland, England, 
Wales och Nordirland likartade system med lärarutbildning, 
provtjänstgöring och auktorisation. I England måste lärare även 
godkännas i tester i språk, matematik och IT för att antas till en 
provtjänstgöringsperiod. Skottland har enligt den svenska legitimations-
utredningen varit särskilt intressant. Efter lärarutbildningen följer 
provtjänstgöring och registrering. En mentor under introduktionstiden 
garanteras av staten för alla nya lärare liksom anställning och lön. Både 
handledare och rektor avger yttrande. Kriterierna för att bli registrerad 
bygger på att läraren har professionell kunskap och förståelse, pro-
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fessionell färdighet och skicklighet samt lever upp till professionella 
värden och har ett personligt engagemang. Bland övriga europeiska 
länder har varken de nordiska länderna Norge, Finland och Danmark 
legitimation eller Frankrike, Italien och Spanien auktorisation (SOU 
2008:52). 

Legitimation i en svensk kontext 
I en svensk kontext har legitimation varit förbunden med hälso- och 
sjukvårdsyrken som ett bevis på kompetens och yrkestitel för exempelvis 
läkare, sjuksköterskor och psykologer. I Nationalencyklopedin förklaras 
begreppets etymologi med ursprung i medeltidslatinets legitimaʹtio av 
legiʹtimo med innebörden ’förklara för laglig’. Legitimationen beskrivs 
som ett uttryck för samhälleligt förtroende och en garant för yrkes-
kunnande grundat på vetenskap, beprövad erfarenhet och etiskt 
grundade beslut, och kan återkallas om utövaren inte längre bedöms ha 
relevant kunskapsnivå och förmåga. (www.ne.se, 2017-01-29.) 

Exemplen sjuksköterskor och psykologer 
För att ge perspektiv på det framväxande kravet på en lärarlegitimation 
görs en jämförelse med två andra yrken där legitimation ges: sjuk-
sköterskor och psykologer. Legitimation för sjuksköterskor infördes i 
Sverige 1958 cirka etthundra år efter att sjuksköterskeyrket började 
formeras. Kampen för ett professionellt erkännande motarbetades av 
läkarna, och från 1930-talet hade sjuksköterskeföreringarna börjat föra 
en kamp för att lagligen skilja ut sjuksköterskeyrket från de som 
’kvacksalvade’ inom yrket eftersom staten sedan gammalt legitimerat 
läkare, sjukgymnaster och barnmorskor. Inledningsvis fick sjuk-
sköterskorna avslag på sitt krav med argumentet att de inte arbetade 
under eget ansvar som läkare, barnmorskor och sjukgymnaster gjorde. 
När legitimationskravet hörsammats närmade sig sjuksköterskorna nu 
ett yrke med professionell status med kunskaps- och yrkesmonopol, och 
de fick en viss autonomi i yrkesutövningen. I praktiken innebar detta att 
vissa tjänster enbart tillföll sjuksköterskorna och att de hade ett 
kunskapsövertag gentemot klienter och underordnade – framför allt 
sjuksköterskebiträden. Fokus för sjuksköterskorna låg på utbildning och 
vidareutbildning av den egna kåren, och det kom att dröja innan kåren 
lade tonvikten på fackliga frågor, menar Gustafsson (1987). 

66 

www.ne.se


 

 

        
      

        
       

       
      

        
      

       
      

      
    

   
 

     
          

         
       

   
        

         
    

  
        

         
    

 
 

        
      

     
       

          
         

         
            
      

     
     
         

          

Heyman (1995) ser högre utbildning och en utvecklad yrkesetik som 
professionsstrategier för att höja sjuksköterskornas status, och hon 
beskriver det som ett brott med arvsbörden som tidigare betonats inom 
kåren både i Sverige och internationellt. Utestängandet av sjukvårds-
biträdena ser hon som en medveten facklig strategi för att erövra 
privilegier som högre lön, prestige och yrkesmässig frihet. Till skillnad 
från Gustafsson kopplar dock Heyman professionsstrategierna till den 
fackliga kampen. Hon ser heller inte framväxten av omvårdnads-
forskningen som en självklar del av professionaliseringsfrågan med 
argumentet att omvårdnadsforskningen kan pågå utan att den påverkar 
fackliga professionskrav. Det finns också delade meningar om vad den 
egna kunskapsbasen inom omvårdnadsforskningen ska omfatta, enligt 
Heyman (1995). 

Psykologernas kamp för legitimation liknar sjuksköterskornas i det 
avseendet att det fanns ett behov av att hävda professionaliteten 
gentemot läkarna. Detta rörde framför allt den kliniska psykologin och 
de egna metoderna. Psykologyrket hade uppstått i mitten av 1900-talet 
och Sveriges Psykologförbund grundades 1955. Inledningsvis erhölls en 
legitimation utfärdad av det egna förbundet, men psykologförbundet 
startade en kamp för en statlig utfärdad legitimation och en förnyad 
utbildning. Kampen gav resultat och på 1970-talet infördes en femårig 
psykologutbildning efterföljd av en ettårig praktisk tillämpad psykologi 
(PTP), specialisering och en statligt utfärdad legitimation 1978. Behovet 
av psykologer med en annan kunskap, och det faktum att politikerna 
lyssnade på psykologernas krav, var avgörande för framgången. (Rigné, 
2002.) 

Från slutet av 1960-talet förändrades psykologyrket. De första pro-
fessionella psykologerna hade arbetat inom utbildningssektorn och 
militären med fokus på diagnosverktyg och naturvetenskaplig 
forskning. Så småningom märktes ett ökat samhällsengagemang i kåren 
och en ny inriktning mot psykoterapi. Från 1990-talet har så verk-
samheten åter förändrats och knutits till hälso- och sjukvård. Samtidigt 
går psykologförbundet från att vara ett renodlat professionsförbund till 
att inrikta sig mot fackliga frågor, skriver Rigné (2002). Rigné menar även 
att psykologyrket reprofessionaliserats genom bland annat den nya 
utbildningen, praktikåret och den statliga legitimationen. Fokus har 
också flyttats från akademisk forskning mot inriktning på praktiskt 
professionellt arbete, och den professionella etiken har också förändrats 
i takt med de nya kraven inom yrket. Dessa förändringar har dock 

67 



 

 

      
   

      
     

      
      

      
      

 
 

 
        

  
    

        
       

         
           

        
        

        
      

     
     

 
     

      
          

    
        

     
         
      

        
     

 
 

          
      

     
     

inneburit kontroverser både internt och i konkurrens med näraliggande 
yrken, menar Rigné. I relation till socialarbetarna argumenterade 
psykologerna för skillnaden mellan psykoterapi och psykosocialt arbete 
och hävdade sin överlägsenhet med att besitta ett holistiskt synsätt på 
klienterna. Gentemot läkarna inom psykiatrin markerade psykologerna 
sin expertis inom psykoterapin och krävde att ses som autonoma 
yrkesutövare och inte underställda läkarnas auktoritet även om 
psykologerna lånade begrepp från medicinen. (Rigne, 2002.) 

Likartade professionskrav 
Vid en jämförelse mellan sjuksköterskor och psykologer framträder 
likartade professionsstrategier. Med utgångspunkt i Abbott (1988) och 
denna framställnings definition av profession finns gemensamma 
aspekter. En strävan hos både sjuksköterskor och psykologer har varit 
att få makten över ett specifikt yrkesområde och att positionera sig mot 
angränsande yrkesgrupper i den interna hierarkin för att höja statusen. 
Legitimation har varit ett centralt professionskrav och i båda fallen har 
också läkarkåren varit en förebild samtidigt som denna yrkesgrupp sett 
sin makt hotad. Likheter finns även när det gäller frågan om 
vetenskaplig grund och kontakten mellan forskning och praktik inom 
psykologin och omvårdnadsforskningen. Inom båda fälten har 
diskussioner funnits om vad som ska utgöra kunskapsbasen inom 
forskningen och vilka teorier som ska vara centrala. 

Även om Rignés (2002) slutsats är att psykologernas status som yrkes-
praktiker ökat samtidigt som psykologiforskningens status minskat, 
framhåller hon att det funnits en diskussion om yrkets professionella 
status. Hon menar att ett gap har uppstått mellan den äldre traditionella 
universitetsforskningen och den nya tillämpade, där psykoterapin och i 
synnerhet kognitiv beteendeterapi som vetenskaplig disciplin har varit 
omstridd. En strävan efter bättre kontakt mellan akademisk och praktisk 
psykologi har funnits. Frågor om vilken forskning som ska bedrivas, 
vilka psykologiska teorier och metoder som ska användas och vad som 
kan utgöra psykologins kunskapsobjekt har också diskuterats. (Rigné, 
2002.) 

Psykologin har varit nära förbunden med pedagogiken och utgjorde en 
del av pedagogikämnet fram till 1950-talet. Den är därför intressant som 
referenspunkt när det gäller lärarnas professionskamp. Samtidigt som 
psykologerna driver frågan om en legitimation på 1950–1960-talet bryts 
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psykologiämnet ut från pedagogiken. Pedagogiken knyts nu närmare 
bland annat till forskning och utvärdering av skolreformer och med 
tiden till forskning inom sociologi. Läraryrkets förändring med staten 
som hela tiden haft ett starkt grepp om kåren och dess utbildning är 
intressant att jämföra med psykologerna och sjuksköterskorna när kravet 
på en lärarlegitimation formeras i början av 1990-talet. (Lundgren, 2017-
03-02.) 

I ett avseende har lärares och sjuksköterskors professionaliserings-
process större likheter i det att kravet på legitimation kommer sent i 
professionaliseringen till skillnad från psykologernas krav som kommer 
tidigt, vilket ligger i linje med Abbotts (1988) hänvisning till empiriska 
studier om yrkesgruppers professionalisering. En central faktor som är 
gemensam för samtliga dessa tre yrken är att legitimationen ska 
garantera rättssäkerhet för eleverna på samma sätt som legitimation 
inom hälso- och sjukvårdsyrken ska skydda patienten. Lundahl och 
Tveit (2014) menar också att lärarna precis som sjuksköterskorna och 
psykologerna tagit intryck av läkarna i sin strävan att få samhällelig 
legitimitet (ibid.). I detta perspektiv kan Lärarnas Riksförbunds krav på 
en legitimation i början av 1990-talet ses som en konsekvens av och en 
parallell till sjukvården och psykologin. 

Den svenska lärarlegitimationen 
Ordet lärarlegitimation ger inga träffar i uppslagsverket och i den 
svenska legitimationsutredningen (SOU 2008:52) ges heller ingen en-
tydig definition av begreppet: 

Begreppen auktorisering, legitimering och certifiering har inga 
entydiga och allmänt vedertagna definitioner. Till vardags betyder 
begreppen ungefär samma sak men har samtidigt lite olika 
laddning för olika personer. (Ibid., s. 131.) 

Ett tillägg görs om att auktorisation är något mer generell och att den 
inte behöver sanktioneras av staten utan kan beviljas av bransch- och 
intresseorganisationer, medan legitimation alltid utgår från lagstiftning. 
Skollagen (SFS 2010:800, 2 kap. 13–24 §§) och legitimationsförordningen 
(SFS 2011:326) reglerar behörighet samt utfärdande och återkallande av 
den svenska lärarlegitimationen, och Statens skolverk är den myndighet 
som utfärdar legitimationen. I föreliggande studie används begreppet 
legitimation i den juridiska bemärkelsen som beskrivits inledningsvis i 
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detta avsnitt om legitimationsyrken i Sverige, och den betraktas som en 
central aspekt av den professionella legitimiteten: ”Legitimationen är ett 
bevis på en yrkesutövares kompetens samt en förutsättning för rätt till 
yrkestitel.” (www.ne.se, 2017-01-29). 

Svensk forskning om lärarlegitimation 
Inom forskning om den svenska lärarlegitimationen diskuteras i likhet 
med internationell forskning i huvudsak två perspektiv. Å ena sidan 
framhålls att legitimationsreformen i Sverige var ett uttryck för statlig 
kontroll och styrning, och å andra sidan framhålls att syftet med 
reformen var att stärka lärarprofessionen – även om det är svårt att dra 
några långtgående slutsatser. (Jfr Fransson, 2012a, 2012b.) 

Lilja (2011, 2014) framhåller, som beskrevs inledningsvis i kapitel ett, att 
både lärarförbunden och statsmakterna ville införa legitimation men att 
statens syfte var att öka kontrollen och höja resultaten. Lilja pekar på att 
politiker i sin argumentation tagit intryck från den neoliberala 
organisationsprofessionalismen. Detta, menar Lilja, är ett utslag av 
NPM:s marknadslogik med syfte att skapa effektivitet och ansvars-
utkrävande, i motsättning till den klassiska professionslogiken som 
bygger på autonomi och tillit. I detta avseende kan legitimationen ha 
medverkat till en deprofessionalisering av lärarkåren, menar Lilja. En 
bidragande orsak, säger han, är också mediabilden av läraryrket och det 
svenska utbildningssystemet som kännetecknats av osäkerhet och kris. 
(Lilja, 2011, 2014.) 

Problemen med policyträngsel som kännetecknat såväl det svenska som 
det internationella utbildningssystemet under en tjugoårsperiod 
diskuteras av Börjesson, Karlsson och Lindgren (2017). Författarna fram-
håller att svensk utbildning varit reformintensiv sedan 1940- och 1950-
talet och i synnerhet de senaste två decennierna. Artikeln bygger på 
intervjuer med chefer inom svensk utbildning på huvudmannanivå och 
problematiserar legitimationsreformen i relation till andra utbildnings-
reformer. Författarna pekar på att oförutsedda problem i kölvattnet av 
alla reformer lämnas åt lokala skolaktörer att lösa. De menar vidare att 
regeringens syfte med legitimationsreformen var att höja lärarnas 
kompetens och status samt att utbildningens kvalitet och elevernas 
resultat skulle förbättras. De hävdar emellertid att andra reformer mot-
verkat legitimationsreformens syfte. Friskolereformen och konkurrensen 
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om behöriga lärare ges som exempel, liksom bristande finansiering av 
lärarnas behörighetsgivande fortbildning, det så kallade Lärarlyftet II. 

Frostensson (2014, 2015) har också intervjuat rektorer och utbildnings-
chefer, och han menar att underfinansieringen och ändringarna av 
legitimationsreformen villkorat legitimationen. Han pekar på bristande 
förutsättningar att implementera reformen och långsam hantering från 
Skolverkets sida. Frostensson hävdar att lärares professionella 
utveckling i alltför hög grad är knuten till skolledningars och 
organisationers intressen, samt att rektorer tar alltför stor hänsyn till 
formella krav som legitimation vid anställningar. Han anser vidare att 
lärarens hela pedagogiska omsorgsuppdrag inte täcks av legitimationen. 
Frostensson drar slutsatsen att legitimationen inte kan betecknas som 
inomprofessionell, utan att den definieras av staten som utövar ett 
institutionellt tryck på skolan som saknar förutsättningar att leva upp till 
förväntningarna. Den professionsförstärkning som reformen syftade till 
äger således rum utanför professionens inflytande över innehåll och 
organisatoriska förutsättningar på skolnivå, menar Frostensson (2014, 
2015). 

Rektorers tilltro till politiken har påverkats negativt av förändringarna i 
samband med legitimationens införande, skriver Fransson, Frelin och 
Grannäs (2017), men de lyfter samtidigt fram positiva effekter av 
reformen. I en enkätstudie med sexhundrafemtio rektorer, som genom-
fördes 2014, framkommer att en mer positiv relation mellan rektorer och 
nyutbildade lärare hade etablerats genom lämplighetsprövningen som 
var en del av legitimationsreformens introduktionsår vid genomförandet 
2011. Gerrevall (2018) menar dock att förutsättningar för en kvalitativ 
och rättvis bedömning av lärarna under introduktionsåret/provåret 
saknades. Mot bakgrund av att de kompetenskrav som skulle ligga till 
grund för rektorernas bedömning av lärarna var nya, och att rektorerna 
saknade erfarenhet av detta bedömningsförfarande, försvårades således 
en rättvis bedömning av lärarnas arbete. I en enkätstudie till lärare och 
lärarstuderande ställde Johnsson och Saastamoinen (2011) frågan om 
legitimationen uppfattades som statushöjande. Deras slutsats var att 
legitimationen inte per automatik är professionshöjande men att den i 
viss mån höjer i yrkets status. 

Auktorisation eller licensiering i form av legitimation borgar för en 
yrkesmässig professionalism som skapar förväntningar på status och 
juridisk och social legitimitet, enligt Dyrdahl Solbrekke och Englund 
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(2014). De framhåller att legitimationsreformen syftade till att höja 
kompetensen och statusen hos lärarkåren, och att legitimationen alltså 
inte bara är ett dokument som har betydelse för individen, utan är en 
symbol och ett uttryck för tillit i välfärdssamhället. De har dock svårt att 
uttala sig om vilka konsekvenser reformen kommer att få på sikt med 
anledning av diskussioner och förhandlingar mellan lärarna och 
politikerna om modifieringar av reformen. Reformen kan tolkas både 
som ett uttryck för klassisk professionalism och som ett kontroll-
instrument och uttryck för NPM-ideologin, menar författarna. (Dyrdahl 
Solbrekke & Englund, 2014.) 

Fransson (2012b) framhåller att införandet av en lärarlegitimation 
innebär ett klassiskt sätt för en yrkesgrupp att hävda exklusivt tillträde 
till ett yrkesområde och att lärarnas fackliga organisationer, Lärar-
förbundet och Lärarnas Riksförbund, spelat en stor roll genom att 
använda en professionsteoretisk retorik i sina professionella anspråk. 
Fransson pekar också på relationen mellan staten, professionen och 
allmänheten som centrala för lärarnas professionalisering, status och 
legitimitet. Florin (1987) betecknar staten som central när det gäller att 
understödja professionernas krav på monopol. Staten utfärdar 
legitimationer och är som sådan en central motpart och partner i kampen 
om professionellt inflytande samt i formandet av en yrkesidentitet och 
en gemensam kultur. 

2.5 Arenabegreppet och läroplansteoretisk inramning 

Arenabegreppet 
Avhandlingens tredje begrepp arena utgår från läroplansteorin. 
Pedagogiken kan ses som en diskursiv praktik, ett samtal om under-
visning och fostran som med ett läroplansteoretiskt perspektiv äger rum 
på tre arenor: formuleringsarenan, medieringsarenan och realiserings-
arenan (Lundgren, 1979; Lindensjö & Lundgren, 2000). Arenan ska i 
denna studie ses som en metafor för de nivåer och platser där 
diskussioner äger rum, där aktörerna formulerar sina argument och där 
policy formuleras och medieras. I detta arbete hämtas inspiration från 
läroplansteoretisk forskning, specifikt vad gäller analyserna av hur 
tankemönster och traditioner etableras, inramar och styr olika upp-
fattningar om lärares arbete. Det som formar en policy är något annat än 
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det som genomförs, och motsättningar mellan de som formulerar 
besluten och de som genomför dem kan finnas. Här kan media ha 
betydelse för hur detta gestaltas. Arenabegreppets tre nivåer – 
formuleringsarenan, medieringsarenan och realiseringsarenan – kan 
överfört till denna studie vid en första anblick tolkas på följande sätt: 
Staten fattar beslut om reformer på formuleringsarenan, en rad aktörer 
som fackförbund, journalister och forskare med flera deltar på 
medieringsarenan medan realiseringsarenan faller utanför studiens ram. 

Arenabegreppet kan dock inte tolkas så bokstavligt. Även om staten har 
rätten att ytterst besluta när det gäller lagstiftning så kan kollegiala organ 
som fackförbund liksom forskare ha stort inflytande över besluten. 
Likaså kan beslutsfattare och politiker delta i medieringen och 
tolkningen av fattade beslut. Ett ökat antal aktörer på formulerings-
arenan innebär dock inte nödvändigtvis att klyftan mellan formulering 
och realisering minskar. En orsak är att kompromisser och förhandlingar 
mellan politiska partier och organisationer inte alltid speglar enskilda 
medlemmars villkor. Medias roll i opinionsbildningen synes ha fått en 
allt större betydelse (jfr PISA-debatten) och dess påverkan på den 
politiska styrningen. Att styra utbildning handlar i allt högre grad om att 
styra med hänsyn till hur reformer medialt beskrivs och uppfattas. Även 
vetenskapligt grundade slutsatser som förs fram har en ideologisk grund 
även om de uttrycks som diskursiva sanningar (Lindensjö & Lundgren, 
2000; Lundgren, 1979, 1983, 2015, 2016). Arenan som begrepp används 
också av Abbott (1988), men han talar då om det lagstiftande systemet, 
den offentliga opinionen och arbetsplatsen. 

Läroplansteoretisk forskning 
Läroplansteori – engelskans curriculum theory – kan ses som en del av 
utbildningsfilosofin och kom i början av 1970-talet att användas i 
Lundgrens forskning, vilken innebar en förnyelse av läroplansteorin 
(Lundgren, 1972). Tidigare empirisk forskning kring läroplaner och 
kursplaners utformning gjordes bland annat av Dahllöf (se t.ex. 1960) 
samt Husén och Johansson (1961). Under 1970-talet och framåt utvecklas 
i Sverige två linjer inom läroplansteoretisk forskning. En anknyter till 
Dahllöfs modell om ramar, process och resultat, och den utvecklas av 
Lundgren mot en specifik teori (Lundgren, 1981). Centralt för dessa 
empiriska studier är att analysera hur språket används och vilken 
funktion det har, och i denna utveckling fokuserades sociolingvistiska 
teorier och metoder (Bernstein & Lundgren, 1983). 
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En andra linje kännetecknas av en vidgning av de teoretiska begreppen 
mot begrepp som politisk styrning, makt och kontroll. Denna har lett 
vidare mot historiska analyser av hur utbildningens ramar etableras och 
reproduceras (Lundgren, 2016). Englund (1986) härleder läroplansteorin 
ur Durkheims och Parsons funktionalistiska sociologi som utvecklats 
mot en systemteori med koncept för att beskriva reproduktion, samman-
hang och begränsningar inom systemet. Som en konsekvens av denna 
utveckling kom utbildningsforskningens etablering som disciplin 
Sverige att nära sammankopplas med reformerna under 1950- och 1960-
talet. Wahlström (2015) beskriver fyra samtida utvecklingslinjer inom 
det läroplansteoretiska kunskapsområdet. Ett första definieras som det 
sociokulturella med betoning på kommunikation och analys i under-
visningen. Ett andra benämns som det sociopolitiska och poängterar 
skolans roll i ett demokratiskt samhälle med ideologiska utgångs-
punkter. Ett tredje betecknar hon som poststrukturalistiskt med ett 
tydligt maktperspektiv, och det fjärde som en kritiskt tolkande ansats 
med inspiration från hermeneutiken (Wahlström, 2015). 

Varför är då läroplansteori intressant i denna studie? En förklaring är att 
läroplansteori också strävat efter att begreppsliggöra kampen om 
utbildning i termer av dess mål och innehåll. Sättet att förstå läro-
plansteori kan här beskrivas som en diskurs som knyter an till lärar-
professionaliteten och makten över professionerna. Professions-
forskning har emellertid rätt sällan förhållit sig till läroplansforskning, 
trots att bägge kan granskas med avseende på ideologi. 

Läroplansteorin som forskningstradition söker svar på frågor om vilken 
kunskap som ska förmedlas i skolan. Vilka faktorer bestämmer vad som 
är giltigt och legitimt för en viss tid? Vad är möjligt att tala om och vad 
måste uteslutas? Det som framträder i analyser är ett uttryck för de 
sammantagna tidstypiska drag som ger ett system mening. Rådande 
samhällsideologier och kulturella och tankemässiga ramars begränsning 
respektive möjliggörande är centrala aspekter inom den läroplans-
teoretiska forskningstraditionen. Utbildning har historiskt spelat en 
central roll som ideologisk kontrollfunktion för ett samhälles produktion 
och reproduktion. Likaså har utbildning varit starkt förbunden med 
samhällsklass för skapande och upprätthållande av sociala förhållanden. 
Från 1800-talets mitt, då den allmänna folkskolan växte fram i Sverige, 
har utbildningens styrning varit en viktig samhällspolitisk fråga som 
varit föremål för maktstrider och kontroll. Läroplansanalys strävar i 
detta avseende efter att studera och förstå hur utbildningsfrågorna 
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ramas in och hur relationen mellan utbildning och produktion bestäms 
och gestaltas under historiens gång. (Jfr Lindensjö & Lundgren, 2000; 
Lundgren, 1983.) 

En del av det stora antalet svenska studier och avhandlingar som har 
skrivits inom den läroplansteoretiska traditionen, med relevans för den 
här undersökningen, har haft fokus på lärarutbildningens förut-
sättningar. Detta i form av utbildningspolitiska intentioner, ideologi och 
retorik. Här ges några exempel. 

I sin avhandling analyserar Linné (1996) den grundläggande lärar-
utbildningens förändringar år 1860 och runt sekelskiftet 1900, inom 
ramen för den seminarietradition som inrättats vid folkskolans in-
förande. Yttre ramar, i form av utbildningsplatser och lokalisering samt 
tillträde och ägarskap till utbildningsarenan, analyseras som uttryck för 
makt och kontroll över läraryrket. En slutsats är att lärar-
organisationerna i början av 1900-talet fick betydande makt. Detta för-
klaras av att staten tagit ett samlat grepp om seminarierna under 1860-
talet och att lärare erhöll framträdande positioner inom regering, riksdag 
och ämbetsverk. (Linné, 1996.) 

Hallsén (2013) placerar också in sin avhandling i den läroplansteoretiska 
traditionen. Författaren beskriver den svenska lärarutbildningens för-
ändring från 1950 till 2010, och hur argument i policy är med och skapar 
förutsättningar för hur lärarutbildningen tar form. Hallsén analyserar 
relationen mellan stabilitet och förändring, och hur spänningarna mellan 
lärarkategorierna och dess historia påverkat utvecklingen. En slutsats är 
att lärarutbildningen har strävat efter att göras relevant för den svenska 
skolan som beskrivits som krisartad. Här har en anpassningskedja 
skapats: lärarutbildningen anpassas efter skolan och skolan anpassas 
efter eleverna och deras rättigheter. Legitimeringen för förändringarna 
har alltjämt sin grund antingen i folkskoletraditionen eller läroverks-
traditionen vilka närmat sig varandra genom utbildningsreformer under 
senare delen av 1900-talet. En annan slutsats är ett bristande förtroende 
för lärarutbildningen, som är statens yttersta medel att styra skolan, 
vilket legitimerar statliga interventioner. (Hallsén, 2013.) 

Med fokus på ämnets roll och innehåll analyserar även Román (2006) i 
sin avhandling spänningen mellan samtida och historisk reproduktion i 
relation till politiska progressiva ideal. I avhandlingen beskrivs hur detta 
kommer till uttryck i gymnasieskolans litteraturundervisning mellan 
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1947 och 1985. Román framhåller att den läroplansteoretiska traditionen 
fungerar ”som en pedagogisk riktningsvisare för vad som bör studeras 
historiskt.” (Román, 2006, s. 25). 

Adolfsson (2013) har också sitt fokus på gymnasieskolans kunskaps-
innehåll och studerar med en läroplansanalytisk ansats gymnasie-
reformer mellan 1960-talet och 2010-talet i relation till samhälls-
förändringar. Författaren beskriver hur samhällsekonomiska för-
ändringar påverkar utbildningspolitiska föreställningar och hur dessa 
tar sig uttryck i reformtexter. En slutsats är att skolämnenas betydelse 
tonades ned i 1994 års läroplan till förmån för kompetenser och icke 
ämnesburna kunskaper. De traditionella skolämnena har i 2011 års 
gymnasiereform fått en renässans och legitimeras här som en koppling 
till vetenskap och akademiska discipliner. En övergripande slutsats är 
att läroplansförändringarnas syfte varit att lösa likartade problem i form 
av arbetsmarknadsförändringar och nationell konkurrensförmåga även 
om lösningarna sett olika ut. (Adolfsson, 2013.) 

Ett internationellt perspektiv är utgångspunkten hos Pettersson (2008). I 
sin avhandling analyserar författaren hur nya aktörer, som trans-
nationella institutioner och regimer, kommit att spela en central roll som 
påtryckningsfaktorer för att öka den nationella reformagendan, och hur 
dessa påverkar den svenska nationella politiken. Mickwitz (2015) berör 
också det internationella perspektivet i relation till den svenska skolans 
avreglering och marknadsorientering. I avhandlingen studeras betygs-
och läroplansreformer från 1990-talet och framåt samt legitimations-
reformen 2011. Författaren ser legitimationsreformen som en politisk 
konstruktion och ett uttryck för ansvarsutkrävande som lärarna inte 
efterfrågat, och att professionsbegreppet ges olika tolkningar och 
förståelser på de olika nivåerna (Mickwitz, 2015). 

En icke-affirmativ läroplansteori 
Inom den svenska läroplansteoretiska forskningen med utgångspunkt i 
Dahllöf och Lundgren har styrningsfrågor varit centrala, och begreppet 
läroplan har motsvarat en rad principer för hur skolsystemet ska styras 
avseende hur kunskap väljs ut, värderas och organiseras och hur dessa 
processer kan förstås, framhåller Uljens och Ylimaki (2017). Denna 
läroplanstradition kan betecknas som funktionalistisk där fokus ligger 
på interaktionen mellan styrande nivåer. Uljens och Ylimaki menar i linje 
med detta att läroplansforskning kommit att handla om hur policy 
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transporteras mellan olika system och hur mening skapas mellan 
nivåerna. 

Uljens och Elo (2019) framhåller i likhet med Ball m.fl. (2012) att policy-
processer ska förstås som icke-linjära där en rad aktörer på olika nivåer 
deltar i formulerandet av policy. Uljens (2018a) pekar dock på dilemmat 
inom läroplansforskning att både hålla en kritisk distans till praktiken 
och samtidigt ge vägledning till läroplansförfattare, skolledare och 
lärare. Dessa frågor är knutna till makt och författaren ställer frågan hur 
läroplansteori ska förhålla sig till maktdimensionerna. Praktiskt 
orienterade läroplansmodeller tenderar att bli instrumentella och repro-
ducerande, och samtida läroplans- och policyarbete som rör under-
visning och ledarskap utmanas av internationella tendenser och neo-
liberalism. Dessa tendenser innebär en minskad respekt för kunskaps-
institutioner och fria media. Denna neoliberala politik har förändrat 
utbildningens roll samtidigt som en kritik och en misstro har växt fram 
mot trenden av resultatfokus som lösningen på undervisningsfrågor, 
framhåller Uljens (2018a). 

Uljens har utvecklat läroplansteorin och beskriver denna teoretiska 
utvecklingslinje – den icke-affirmativa teorin – i ett antal publikationer 
(Uljens, 2016, 2018a, 2018b, 2018c; Uljens & Elo, 2019; Uljens & Ylimaki, 
2017). Uljens och Ylimaki (2017) framhåller att definitionen av begreppet 
curriculum är likartad med Lundgrens definition såtillvida att det 
handlar om processen att formulera mål, välja innehåll och reflekterande 
metod samt att genomföra detta inom utbildning. Syftet med den icke-
affirmativa läroplansteorin är dock att erbjuda en ny grund för 
utbildningsforskning som kan överbrygga ledarskaps-, läroplans- och 
didaktikforskningen, enligt Uljens och Ylimaki (2017). 

Grunden i teorin är en normativ ansats där en demokratisk samhälls-
ordning bildar utgångspunkt för en dialog som innefattar både politik 
och profession. Utbildning och politik är två slags samhälleliga praktiker 
vilka relaterar till varandra. Med detta synsätt på utbildning hindras 
politiken att i alltför hög grad styra praktiken och på förhand strikt ställa 
upp hur kommande generationer ska tänka och handla, vilket sätter den 
demokratiska staten i fara. Här betonas professionens friutrymme 
gentemot de politiska ideologierna och kulturella praktikerna där 
utbildningen inte behöver bekräfta samtliga intressen. I förlängningen 
innebär den icke-affirmativa teorin att utbildning inte primärt ska 
socialisera ungdomar in i en given demokrati utan erbjuda och inkludera 
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ett kritiskt reflekterande förhållningssätt inför en framtida version av 
demokratin. Utbildning är förvisso beroende av och står i relation till 
andra sociala praktiker, som till exempel politik, ekonomi, kultur och 
media, men intar med detta teoretiska synsätt inte en underordnad 
position. Det icke-affirmativa och icke-hierarkiska förhållningssättet 
utgör således ett alternativ som inte reducerar utbildning till ett 
effektivitetsproblem, underordnat ekonomiska eller politiska intressen. 
Samtidigt ställer det sig heller inte över politiken eller ekonomin utan 
intar en tredje position som erkänner utbildning och politik som 
ömsesidigt påverkande praktiker. (Uljens & Elo, 2019.) 

Den icke-affirmativa teorin bygger på den tyska bildningstraditionen där 
de centrala frågorna söker besvara hur utbildning relaterar till politik, 
ekonomi och kultur och hur frågor om utbildning hanteras i relation till 
nationalstaten och omvärlden. För att konkretisera: Hur kan vi förklara 
hur politiska intressen omvandlas till pedagogisk handling? Hur sker 
medieringen mellan skolpraktik och politisk praktik? Hur ska utbildning 
organiseras, ledas och stödjas för att bidra till politisk demokrati, om 
demokrati beskrivs som centralt? Den icke-affirmativa teorin befinner 
sig nära kritisk teori och betonar vikten av kritisk reflektion, att lärare 
och elev ges utrymme och att inte den gängse ideologin står i fokus – 
oaktat vilken. Först då kan vi tala om professionell utbildning, menar 
författarna. Autonomi, självmedvetande och kritisk reflektion är centrala 
aspekter inom utbildning för ett aktivt medborgarskap. På detta sätt 
undviker utbildningsteori att reduceras till en föreskrivande vetenskap 
med rekommendationer från sociologi, psykologi, kulturhistoria, etik 
etcetera. (Uljens & Elo, 2019.) 

2.6 Lärarfackliga samtidsperspektiv 

Denna forskningsgenomgång som syftat till en teoretisk koncep-
tualisering av frågan om kampen om lärarprofessionen avslutas med en 
överblick av forskning som specifikt berör lärares fackliga organisa-
tioner, föreningar och förbund i ett samtidsperspektiv. 
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Två motstridiga inriktningar inom forskningen 
Bascia (2005, 2015) har studerat fackförbundens inflytande över policy 
och yrkespraktik i USA och Kanada sedan 1990-talet. Hon är kritisk till 
forskningen och hävdar att policyforskningen inte tar lärarfacken på 
allvar och att den till stor del uppehåller sig vid frågor som beskriver 
fackförbundens minskade betydelse och förtroendeförlust hos 
allmänheten. Hon framhåller att den forskning som däremot fokuserat 
på fackliga aktiviteter och prioriteringar visat upp en annan bild av dessa 
organisationer och deras potential att bidra till policy och praktik. Hon 
pekar på att fackliga organisationer besitter resurser och förmågor att 
artikulera och initiera strategier, med en ambition att förbättra kvaliteten 
inom undervisning och vidmakthålla reformer som bidrar till lärares 
professionella utveckling och jurisdiktion. Det kan handla om arbete 
med skolbaserade professionella strategier för att hjälpa lärare att 
utvecklas i klassrummet och att höja elevernas prestationer, eller arbetet 
med införandet av nya läroplaner. 

För att summera så menar Bascia att lärares fackföreningar deltar i 
formandet av utbildningspolicy och utbildningspraktik både vad gäller 
innehåll och form för att öka kompetensen inom utbildningssystemet. 
Det är avgörande för lärarfacken att få inflytande, hävdar hon, men det 
krävs ansträngningar, och det finns en rad begränsande faktorer som 
organisationerna måste konfronteras med. Hon menar också att 
utvecklingen i många länder blivit fientlig och att lärarfacken mer än 
någonsin behöver utveckla strategier för att lösa yrkesmässiga behov och 
söka ett brett stöd i samhället. Organisationer som har råd anlitar 
lobbyister för att skapa opinion. Samtidigt är förbunden kontaktytor; för 
lärare och föräldrar, i syfte att öka kunskaperna om utbildnings-
systemet, för forskningsinitiativ samt för samarbete med andra 
organisationer. Dessa strategier sammantaget utmanar hierarkiska 
standardiserade modeller om reformering av utbildning, och nyare 
forskning har bidragit till en mer nyanserad bild av lärares fack-
föreningar, menar hon. (Bascia, 2005, 2015.) 

En annan aspekt som Bascia pekar på är att dikotomin mellan fackliga 
frågor om lön och arbetsvillkor kontra professionella frågor borde 
upphöra; det behöver inte finnas någon motsättning och båda funktion-
erna är avgörande för utvecklingen av utbildning (Bascia, 2005, 2015). 
Detta menar dock inte Dean (2013), som tvärtom framhåller att lärares 
fackföreningar bör betona att de inte bara är intresserade av löner och 
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förmåner utan av frågor om utbildningskvalitet och lika möjligheter till 
utbildning (Dean, 2013). 

I sin komparativa studie av lärares fackföreningar i USA, Schweiz och 
Finland framhåller Whorton (2016) att det i USA pågår ett slags krig 
inom utbildning och att bristen på empirisk forskning lett fram till två 
dominerande berättelser. Den ena kan sägas representeras av Bascia och 
beskriver att fackförbunden både värnar professionsfrågor och klassiska 
fackliga frågor om lön och arbetsförhållanden. Den andra berättelsen 
beskriver däremot fackförbunden som enbart drivna av egen vinning 
och inte av intresse för utbildning och att utveckla undervisningen. 
(Whorton, 2016.) 

Karseth och Nerland (2007) beskriver det norska lärarfacket som politiskt 
reaktivt med förväntningar på att staten ensam ska ansvara för lärarnas 
professionella utveckling. Lärarfacken vill delta i den politiska debatten 
och ha inflytande över utbildningspolitiken samtidigt som de inte tar 
initiativ till åtgärder. Compton och Weiner (2009) förklarar det som att 
lärarnas fackliga förbund är fångna i en maktordning av en neoliberal 
internationell ideologi och retorik. De exemplifierar ur ett globalt 
perspektiv hur lärarna och deras fackliga förbund förlorat genom 
marknadisering och privatisering av utbildningsväsendet. Författarna 
lyfter fram de fackliga organisationernas engagemang för att upp-
rätthålla en allmän offentlig skola med hög kvalitet, men påpekar att 
detta inte lyckas. Fackförbunden har i många länder försvagats och 
författarna beskriver nödvändigheten av att en facklig transformering 
kommer till stånd. Fackförbunden måste skapa en vision samt sätta 
demokrati och social rättvisa i första rummet som en motkraft mot det 
neoliberala, menar Compton och Weiner. Samtidigt pekar författarna på 
att en fackförenings huvudsakliga syfte är att värna medlemmarnas 
intressen ekonomiskt och arbetsmarknadspolitiskt (Compton & Weiner, 
2009). 

Situationen i Norge analyseras också av Mausethagen och Granlund 
(2012) som framhåller att den norska regeringen och lärarnas fack-
förbund betonar olika aspekter. Regeringen vill ha ansvarsutkrävande 
medan lärarna betonar tillit, undervisningskvalitet och yrkesetik. 
Författarna hänvisar till Abbott (1988) och hävdar att om lärarna ska nå 
framgång i sitt förhandlande så måste de se sig själva som framtids-
orienterade i sina krav på legitimitet och jurisdiktion, för att stå emot de 
marknadsorienterade politiska kraven och yttre kontroll. De ställer den 
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retoriska frågan om regeringen är villig att lyssna på och samarbeta med 
de fackliga organisationerna, eller om fackförbunden generellt kommer 
att acceptera mer yttre kontroll som i USA och England. 

Författarna (Mausethagen och Granlund, 2012) framhåller också – i 
likhet med Bascia (2005, 2015) – att lärarprofessionen aktivt adresserar 
centrala professionsfrågor. Exempel på sådana frågor är forsknings-
baserad kunskap och professionellt ansvar, vilka vänder upp och ned på 
uppfattningen att fackförbunden har varit mindre intresserade av att ta 
ansvar för skolans utveckling. Lärarförbunden behöver dock anstränga 
sig ännu mer för att skapa tillit på lokal nivå och ytterligare förbättra 
kommunikationen med lärare, skolledare och kommunerna. Författarna 
diskuterar också att kommande forskning behöver undersöka varför 
professionsfrågan blivit så aktuell under de senaste åren. Handlar det 
om att ta tillbaka den ursprungliga innebörden av begreppet, för att 
erhålla professionell status och utmana den neoliberala tolkningen av 
profession som styrningsbegrepp? Eller beror det på att det är lättare för 
en enad större facklig organisation att få inflytande och kunna om-
definiera begreppet lärarprofessionalism? Studier av länder med stark 
betoning på ansvarsutkrävande och utvärdering beskriver situationen 
som att fackförbunden förlorat kampen, vilket författarna menar är ett 
problem som egentligen handlar om forskningens fokus och de frågor 
den adresserar. (Mausethagen och Granlund, 2012.) 

I detta kapitel har syftet varit att teoretiskt konceptualisera frågan om 
kampen om lärarprofessionen och att definiera avhandlingens tre 
centrala begrepp: profession, legitimation och arena. Kapitlet har över-
siktligt redogjort för professions- och legitimationsforskning och dess 
koppling till läraryrket samt forskning om lärarutbildning och lärarnas 
fackliga förbund. I följande kapitel ges en historisk översikt av lärar-
yrkets och lärarförbundens framväxt. 
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Inom svenskt skolväsende växte under 1800-talet tre olika 
lärartraditioner fram. Lite förenklat skulle vi kunna kalla dem för 
folkskollärartraditionen, läroverkslärartraditionen och den 
praktiskt-estetiska lärartraditionen.12 

3 Fackliga formuleringsarenor i ett historiskt 
perspektiv 

I enlighet med avhandlingens forskningsfrågor om de fackliga organisa-
tionernas roll i professionaliseringssträvanden, beskrivs i detta kapitel 
mera specifikt lärarförbundens framväxt i Sverige i relation till några 
centrala utbildningshistoriska reformer. Den historiska inramningen 
följer det metodologiska och teoretiska antagandet om att en ideologisk 
analys av pedagogiska fenomen bör hermeneutiskt förankras i en 
historisk förståelse, vid sidan av en begreppslogisk inramning, som ut-
vecklats i kapitel två. Det är således ett lärarfackligt utbildnings-
perspektiv som står i fokus och hur förbunden historiskt formulerat sina 
utbildningspolitiska och professionella strävanden, även om parti-
politiskt beslutsfattande berörs genom forskningslitteraturen som 
behandlas. 

Utgångspunkten är de två fackliga organisationer som finns i Sverige 
idag – Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund – och deras historiska 
föregångare – Sveriges Allmänna Folkskollärarförening (SAF) och 
Svenska läraresällskapet. Kapitlet baseras på texter som publicerats av 
de fackliga lärarorganisationerna och på forskningslitteratur. I kapitlet 
studeras i huvudsak två av avhandlingens frågor: Hur framträder de 
fackliga professionsstrategierna och hur tas de emot? Vilka olika sätt att betrakta 
läraryrket kan urskiljas? Aspekter av professionalisering och professions-
begreppet med utgångspunkt i Abbott (1988, 1991) som berörs är: 

• lärarnas strävan att ta kontroll över yrket genom organisering i 
förbund 

• framväxten av skolor och utbildningsinstitutioner 

12 Citatet är hämtat ur boken Sveriges lärarförbund 1967–1990 utgiven av Lärarförbundet 
(Johansson & Fredriksson, 1993, s. 142). 
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• hur lärarkårens stratifiering och inbördes relationer påverkat de 
fackliga professionskraven 

• hur krav på utbildningspolitiskt inflytande kommit till uttryck. 

Professionaliseringen diskuteras mot bakgrund av hur ideologiska, 
politiska och samhälleliga strömningar påverkat. Abbott (1991) fram-
håller att professionalisering inte är någon rätlinjig process, men att ett 
antal händelser – i denna studie benämnda aspekter – äger rum i 
processen. Dessa aspekter är: ett yrkes organisering, viljan till kontroll över 
arbetet och framväxten av skolor och utbildningsinstitutioner, vilka 
diskuteras översiktligt i detta kapitel. Utöver dessa framhåller han 
framväxten av professionsdominerade arbetsplatser, licensiering och 
etablerandet av vetenskaplig kunskap. I offentligheten formuleras 
professionens krav, vilka kan omsättas i lagstiftning och bidra till en 
stärkt legitimitet (Abbott, 1988, 1991). I likhet med Abbott menar också 
Sarfatti Larson (2018) att den professionella statusen är beroende av 
relationen till staten. De professionella kraven riktas mot staten som 
garant för principer som omfattar det professionella projektet. Det 
professionella projektet är i högsta grad ett politiskt projekt. 

3.1 Läroverkstradition och folkskola 

Utbildningsfältet i Sverige har en lång historia (Lindensjö & Lundgren, 
2000; Lundgren, 1979, 1983), men först på 1800-talet skedde en upp-
delning i kategorier av utbildning i samband med massutbildningens ex-
pansion. Detta genomfördes med ideologiska förtecken (Nilsson-
Lindström & Beach, 2013). I slutet av 1800-talet och början 1900-talet 
organiserade sig både kapitalister och arbetare, och i dessa folkrörelser 
grundades till exempel fackföreningar, kvinnoförbund, frikyrkor och 
nykterhetsförbund. År 1880 bildades Sveriges Allmänna Folkskollär-
förening (SAF) som det första fackliga lärarförbundet. Fyra år senare 
bildades Svenska Läraresällskapet för läroverkslärarnas lektorer och 
adjunkter, som ett av de första akademikerförbunden i Sverige. Med sina 
skilda ursprung i folkbildningstradition och läroverkstradition har för-
bunden återkommande varit i konflikt i politiska och fackliga frågor 
(Johansson & Fredriksson, 1993). Persson (2008) konstaterar emellertid i 
sin avhandling ”att lärarna genom sina föreningar och förbund utgjorde 
en väsentlig kraft i utformningen av den svenska skolan, men också att 
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kårens arbete i förlängningen hade en politisk påverkan.” (Persson, 2008, 
s. 22). 

Läroverkslärarnas historia går tillbaka till medeltiden och har sitt ur-
sprung i de tidiga domskolorna och katedralskolorna. Dessa var en del 
av den högre utbildningen som uppstod i kyrkans regi i stiftsstäderna 
under 1200-talet. År 1571 instiftades en skolordning för de första 
lärdomsskolorna (Carle, Kinnander & Salin, 2000, 2014). Reformationen 
medförde en utveckling av offentlig planering inom skolutbildning, och 
administrativa organ och kommittéer utarbetade kursplaner och rikt-
linjer för läroplaner (Hopmann, 1999). Ansvaret delades mellan stat och 
kyrka såtillvida att kyrkan föreslog syfte och inriktning för verk-
samheten, staten fastställde detta och kyrkan administrerade och genom-
förde undervisningen (Persson, 2008). 

Under 1600-talet grundades gymnasier i många svenska städer, vilka 
riktade sig till de högre ståndens ämbetsmän ur adeln och prästerskapet, 
och det första systemet med ämneslärare byggdes ut. Denna tidiga skol-
reglering var en del av den rådande kyrkoordningen. Latin, grekiska och 
hebreiska samt läsning av bibeln och katekesen utgjorde under-
visningen. För borgarklassens barn inrättades så kallade trivialskolor, 
vilka i stiftsstäderna kom att kallas för katedralskolor. I dessa skolor 
bedrevs studier i grammatik, retorik och dialektik. Vidare inrättades så 
kallade apologistskolor med mer praktisk utbildning. Lärarlönerna var 
låga och läraryrket sågs som en etapp på väg till prästyrket. Under 1600-
och 1700-talet reglerades även den så kallade allmogens grundläggande 
undervisning i kristendom genom hemundervisning och husförhör. 
Kyrkans makt var fortfarande stor inom utbildningsväsendet under 
1700-talet, och statskyrkans inflytande ökade genom 1724 års skol-
ordning, vilken stipulerade att lärarna inom den högre utbildningen 
skulle utses av biskoparna och inte av kungen. (Carle, Kinnander & Salin, 
2000; Larsson & Prytz, 2011; Lirén, 2014a.) 

Läroverkslärarnas roll beskrivs som betydelsefull. Med sin höga kom-
petens utbildade dessa lärare de blivande ämbetsmännen i byggandet av 
statsapparaten där vetenskapliga kunskaper och byråkrati utgjorde 
nödvändiga byggstenar. (Brante, 2014a.) 

Under 1800-talet utmanades dock den kyrkliga dominansen, dels av en 
framväxande liberal ideologi som förespråkade en allmän medborgerlig 
folkskola, dels av en framväxande borgarklass. Denna samhällsklass fick 
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stort inflytande i riksdagen och bidrog, tillsammans med bondeståndet 
och radikala personer inom adeln, till att utmana de strukturella 
villkoren inom utbildningen (Linde, 2005; Persson, 2008). Den klassiska 
bildningen som tidigare varit förbehållen adeln och prästerna måste nu 
ge plats för andra samhällsklassers krav på bildning, teoretisk kunskap 
och kvalifikation (Lundgren, 1979). Detta medförde att utbyggnaden av 
skolor expanderade med den nya medelklassens krav på utbildning och 
inflytande, och krav ställdes på en mer moderniserad kursplan samt fler 
utbildningsvägar inom den högre utbildningen. År 1809 lades ett 
riksdagsförslag om en skola för folket, och en utredning i syfte att 
reformera skolväsendet tillsattes tre år senare under benämningen 1812 
års uppfostringskommitté. Det skulle dock dröja till 1842 innan 
riksdagen beslutade om en allmän och obligatorisk folkskola för barn 
som inte gick i läroverket, i enskild skola eller undervisades i hemmet 
(Carle, Kinnander & Salin, 2000). 

Genom inrättandet av folkskolan visade staten att den tog ansvar för 
medborgarnas utbildning, även om kyrkans inflytande fortfarande var 
stort (Persson, 2008). Folkskolans införande, menar Linde (2005), kan 
också ses som ett sätt för storbönderna och adeln att hantera ett växande 
proletariat på landsbygden, vilket uppfattades som hotfullt för de 
besuttna. En lösning på problemet var att sätta de unga i skolan som ett 
sätt att disciplinera de fattiga på landsbygden (Linde, 2005). 

Folkskolläraryrket etableras 
Folkskolläraryrket växte fram som ett nytt yrke, och från 1843 ålades 
domkapitlen att instifta ett folkskollärarseminarium i varje stiftsstad och 
utse en seminarieföreståndare för att undervisa de blivande lärarna. 
(Persson, 2008.) 

”Genom att skapa en särskild auktorisation av läraren, och tilldela 
seminariet exklusiv rätt att utfärda denna auktorisering, skiljs 
läraren ut som den som har rätten att ta anställning i folkskolan. 
Lärararbetet är på väg mot en profession.” (Linné, 1996, s. 342.) 

Folkskolestadgan stipulerade att det i varje socken skulle finnas minst en 
skola och att domkapitlen skulle möjliggöra för dem som vill bli 
folkskollärare (Persson, 2008). När den svenska folkskolan nu etablerats 
för de breda folklagren var syftet, förutom att ge basfärdigheter i 
skrivning och läsning, också att fostra en moralisk värdegemenskap 
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(Lundgren, 1979). Det faktum att läraren enligt folkskolestadgan skulle 
vara examinerad beskriver Florin (1987) som en central faktor för den 
professionella utvecklingen och yrkets anspråk på en kunskapsbas. 
Noggranna meritvärderingar gjordes vid tillsättningar och befordringar, 
även om oexaminerade lärare anställdes under folkskolans första skede 
(ibid.). I Linnés avhandling framgår att i riksdagsprotokoll från 1840 och 
1841 stod att läsa: 

’Det är en allmänt erkänd sanning, att framgången af all slags 
undervisning till hufvudsaklig del beror på lärarens skicklighet.’ 
(Linné, 1996, s. 47.) 

Tiden runt 1840-talet kan ses som en brytpunkt, och de liberala idéerna 
medförde också förändringar för lärdomsskolan (Larsson & Prytz, 2011; 

Persson, 2008). Så kallade elementarläroverk infördes, vilka ersatte 
trivialskolorna, och 1849 beslutade riksdagen att gymnasiet och apolo-
gistskolan skulle slås ihop. En ny skolordning infördes 1856 med ett 
tioårigt statligt finansierat läroverk med reallinje och latinlinje. Detta 
innebar en ny medborgarutbildning med grundläggande vetenskapliga 
kunskaper. Staten stärkte sitt inflytande över utbildningen, och statliga 
bidrag gavs till byggandet av läroverken vilka expanderade i antal. 
Lärarnas villkor förbättrades och läroverkslönerna motsvarade lägre 
statliga ämbetsmäns. Det var dock stora ekonomiska skillnader mellan 
läroverk och folkskola vid slutet av 1800- och början av 1900-talet. År 
1870 gick ungefär sjuhundra tusen elever i folkskolan och trettioentusen 
elever i läroverket, samtidigt som de statliga anslagen till läroverken var 
mer än tre gånger så stora som till folkundervisningen (Larsson & Prytz, 

2011; www.lararnashistoria.se, 2014a). 

Utbildning som makt och makten över utbildning 
Skillnaden mellan läroverk och folkskola fördjupas i Ullmans av-
handling (1997) om rektorstiteln, dess ursprung och bärare. Förändring-
en av rektorsämbetet från medeltiden och framåt är en spegel av 
läroverkslärarnas och folkskollärarnas historia, som framträder i lärar-
förbundens texter. Klyftan mellan dessa skolformer manifesteras på ett 
tydligt sätt genom framväxten av folkskolans ledare under slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet. Läroverkets lärare och rektorer 
utgjordes fram till de första decennierna på 1900-talet av en liten manlig 
bildningselit med utbildningskrav motsvarande doktorstitel, medan 
folkskolan när den inrättades saknade fackmässig ledning. Så små-
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ningom tillsattes skolledare för folkskolan vilka rekryterades bland 
överlärare och skolinspektörer. En förändring skedde också när det 
gällde tillsättningen av läroverkets rektorer. Genom 1724 års skol-
ordning hade biskopen utsetts till den högste chefen för läroverket och 
haft titeln eforus. I enlighet med 1856 års läroverksstadga skulle rektor 
för elementarläroverket fortfarande utses av domkapitlet, medan det 
högre läroverkets rektorer utsågs av Kunglig Maj:t, vilket var en 
markering för rang och exklusivitet. Ullman påpekar att rektorernas 
position förstärktes under 1800-talet, och att rektorerna i det högre läro-
verket ofta hade ett kollegialt förhållande till ministrarna i det ny-
etablerade Ecklesiastikdepartementet som regelbundet kallade rektorer-
na till överläggningar. (Ullman, 1997.) 

Under slutet av 1800-talet, framhåller Ullman (1997), ville folk-
skollärarna förändra ledningen i folkskolan från akademiskt utbildade 
folkskoleinspektörer och kommunala skolledare, som man menade 
saknade kännedom om folkskolans undervisning, till förmån för 
folkskollärare. Ett kåretos växte fram i folkskollärarkåren som bevakade 
tillsättningarna, och nedsättande beskrivningar av de akademiskt 
utbildade skolledarna märktes. Epitet som ’graduerad nolla’ och 
’ograduerad förmåga’ stod att läsa i Svensk Lärartidning, skriver Ullman 
(1997, s. 89). Denna starka kollegialitet betonade vikten av att inte svika 
sitt ursprung, och Fritjuv Berg framstod som ett ideal härvidlag. 
(Ullman, 1997.) 

Under de första decennierna av 1900-talet stärkte emellertid de 
kommunala folkskoleinspektörerna sin ställning som folkskolledare, 
men de ingick i en annan diskurs än läroverksrektorerna, påpekar 
Ullman (1997). När Kungliga skolöverstyrelsen bildades 1920, genom en 
sammanslagning av Läroverksöverstyrelsen och Folkskolöverstyrelsen, 
fanns farhågor bland läroverkslärarna och deras rektorer att de lägre 
utbildade folkskollärarna nu skulle kunna bli rektorer vid läroverket. Ett 
spänningsförhållande mellan stat och kommun och mellan stat och 
kyrka uppstod. Folkskollärarna var däremot positivt inställda till den 
gemensamma överstyrelsen. Denna skillnad i inställning kom att leva 
kvar under reformeringen av utbildningsväsendet under 1900-talet, där 
folkskolans ledare såg positivt på reformeringen medan läroverkets 
rektorer tillsammans med sina lärare blev motståndare. (Ullman, 1997.) 

Skolinstitutionernas historia som skisserats ovan, samt makten och 
kontrollen över utbildningen, kan med ett läroplansteoretiskt perspektiv 
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ses som en kamp om vad som är värt att veta (Lindensjö & Lundgren, 
2000). Den utbildningsmässiga reproduktionen med avstamp i 1800-
talets folkskola aktualiserade statens behov av att konsolideras och 
förmedla en moralisk utbildning med Gud och fosterlandet som två 
huvudkomponenter. Detta skedde samtidigt som jordbrukssamhället 
övergick i ett industrisamhälle. I denna omvandling uppkom nya sam-
hällsskikt, krav på demokratisering samt förändrade juridiska och 
politiska maktförhållanden som ställde krav på utbildning. När re-
produktionen av de kunskaper och färdigheter som ansågs vara nöd-
vändiga för individer och grupper övergick från familjen till staten, blev 
frågorna om utbildningens innehåll föremål för maktkamp. Här uppstod 
en strid som pågick i den politiska och offentliga debatten. Detta i sin tur 
aktualiserade behov av att mobilisera stöd för en viss utbildnings-
riktning. En viktig faktor för utbildningstraditioner är läraren och hans 
eller hennes utbildningsbakgrund och sociala härkomst. Dessa faktorer 
har betydelse för om läraren känner identifikation med makten eller ej 
(Bernstein & Lundgren, 1983). 

3.2 Lärarförbunden växer fram 

Redan tidigt under 1800-talet hade lärare samlats och hållit möten för att 
diskutera pedagogiska och fackliga frågor, och föreningar och sällskap 
hade bildats. (Johansson & Fredriksson, 1993.) 

När Sveriges Allmänna Folkskollärarförening (SAF) bildades 1880 var 
utbildningsväsendet segregerat, och det var stora löneskillnader mellan 
folkskollärare och läroverkslärare. SAF blev en aktiv opinionsbildare för 
folkskolan och folkbildningen, och förbundet gav ut tidskrifter och skön-
litteratur på eget förlag.13 En annan viktig fråga vid sidan av folk-
bildningen handlade om hur folkskollärarnas ställning skulle kunna för-
bättras (www.lararnashistoria.se, 2014b; Ringarp, 2011). Fridtjuv Berg14, 

13 Exempel på skrifter som förbundet publicerade: Svensk läraretidning som kanal för 
folkskollärarnas frågor, Pedagogiska skrifter som den äldsta pedagogiska tidskriften i 
Sverige samt bokutgivning av SAGA-serien för att främja läsning. Förbundet ordnade 
också fortbildningskurser för lärare. (www.lararnashistoria.se, 2014h.) 

14 Fridtjuv Berg har kallats ’den svenska grundskolans fader’. Han var en förgrundsgestalt 
inom folkskolans lärarkår och var under flera år ordförande i SAF. Han var även 
riksdagsman för liberalerna och ecklesiastikminister under åren 1905 och 1914 och tog 
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som senare utsågs till ecklesiastikminister, blev ordförande i förbundet 
och argumenterade för att utbildning var en jämlikhetsfråga och drev 
frågan om en gemensam bottenskola för alla elever (Berg, 2014; Linde, 
2005; Persson, 2008). 

Ett viktigt forum för lärarna var de nordiska skolmöten som anordnades 
från 1870-talet och kom att bli betydelsefulla vid tiden sekelskiftet 1800 
till 1900. Mötena arrangerades vart femte år i de nordiska huvudstäderna 
och samlade tusentals lärare från olika skolformer med olika ut-
bildningsbakgrund. Vid mötena diskuterades pedagogikens senaste rön. 
Både folkskollärare och seminarielärare liksom doktorer och professorer 
deltog. Mötena visar således att det tidigt fanns ett intresse hos olika 
utbildningsprofessioner att i ett internationellt sammanhang diskutera 
skolans organisation, innehåll och metodik. Skolmötena var också 
politiska och utgjorde ett forum för att debattera framtidens skola där 
skilda perspektiv kunde dryftas. Idealet var en gemensam skola för alla 
samhällsklasser, en enhetsskola eller bottenskola, som från svenskt håll 
representerades av Fridtjuv Berg. (Landahl, 2015.) 

Vid den här tiden runt 1880 utgjordes lärarkåren i Sverige av fyratusen 
folkskollärare och av dem var tio procent kvinnor. När Svenska Lärare-
sällskapet grundades 1884 uppgick medlemsantalet till åttahundra 
manliga lektorer, adjunkter och rektorer (Carle, Kinnander & Salin, 
2000). Läroverksläraren var i likhet med läroverksrektorn en välutbildad 
man från de övre samhällsskikten, som Persson (2008) beskriver det, med 
en doktors-, licentiat-, eller en filosofie kandidatexamen. För en ordinarie 
lektorstjänst vid läroverken krävdes studier i latin, grekiska, historia, 
filosofi, matematik plus något naturvetenskapligt ämne. Ett års 
provtjänstgöring blev också krav efter 1865 (Larsson & Westberg, 2011; 
www.lararnashistoria.se, 2014a). Svenska Läraresällskapet knöt inter-
nationella kontakter med exempelvis Tyskland och gav ut Pedagogisk Tid-
skrift, och förbundet diskuterade till exempel frågor om undervisnings-
skyldighet, lärarutbildning, tjänster och tjänstegrader (Carle, Kinnander 
& Salin, 2000). 

initiativ till 1906 års undervisningskommitté, vilken ledde fram till en ny läroplan för 
folkskolan och en förbättrad folkskollärarutbildning. Hans mest kända skrift är ”Folk-
skolan som bottenskola”, 1883. Han medverkade också som författare i Barnbiblioteket 
Saga. (www.lararnashistoria.se, 2014c.) 
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Sveriges Allmänna Folkskollärarförening arbetade för att stärka folk-
skolans och lärarnas ställning. Med Fridtjuv Berg som ecklesiastik-
minister kom en lärarrepresentation till stånd i skolråden, och en 
folkskoleöverstyrelse instiftades där två representanter för SAF skulle 
ingå. Fridtjuv Berg argumenterade för att sorteringsskolan och parallell-
skolesystemet var till skada för samhället, och dessa idéer fick stöd hos 
folkrörelserna, liberalerna, arbetarrörelsen och det socialdemokratiska 
partiet. Han yrkade dock på högre lön för manliga folkskollärare vilket 
förorsakade splittring i folkskollärar- och småskollärarkåren. Under hela 
1800-talet var lönerna en het fråga. Trots att lärarlönerna steg under den 
senare delen av 1800-talet märktes stora löneskillnader. Vid 1900-talets 
början uppgick statens budget till nittio miljoner kronor varav fem 
miljoner gick till cirka ettusen läroverkslärare och fyra miljoner avsattes 
till hela folkskolan. År 1904 beslutade riksdagen om en ny lönereglering 
för läroverkslärarna. Slutlönen för en adjunkt uppgick därmed till 
femtusen kronor och en lektorslön till sextusen kronor. Folkskollärarens 
ingångslön var vid sekelskiftet drygt en tredjedel och slutlönen en 
fjärdedel av adjunktens lön. Småskollärarnas löneläge var under exi-
stensminimum och pensionen uppgick vid femtiofem års ålder till 
etthundrafemtio kronor år 1888. Småskollärarinnornas ställning stärktes 
dock något i slutet av 1800-talet, då krav på utbildning och anställnings-
trygghet infördes och möjligheten att avskeda småskollärarinnor vid 
giftermål avskaffades. (www.lararnashistoria.se, 2014a, 2014b, 2014c, 
2014d.) 

Trots dessa förbättringar uppgick småskollärarinnornas lön runt sekel-
skiftet 1900 till endast hälften av vad en folkskollärare tjänade. För 
kvinnliga folkskollärare var läget ett annat. De rekryterades i hög grad 
från medelklassen, eftersom folkskolläraryrket var en av få yrkesvägar 
för dessa kvinnor. En hierarkisering av folkskolläraryrket uppstod nu 
klassmässigt och könsmässigt, där folkskollärarinnor hade högre socialt 
kapital och högre status än småskollärarinnor som hade lägre och sämre 
sociala villkor. År 1906 bildade de kvinnliga folkskollärarna Sveriges 
folkskollärarinneförbund, och 1918 bildades Sveriges småskollärarinne-
förbund på grund av missnöje med den förda lönepolitiken som drevs 
av SAF (Persson, 2008). Persson skriver: 

De ekonomiska förhållandena var också samtidigt nära knutna till 
yrkets status, och därmed erkännande av den egna och yrkes-
gruppens förmåga. (Persson, 2008, s. 219.) 
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Folkskollärarinnorna var politiskt offensiva liksom sina manliga 
kollegor. En del var feminister och arbetade aktivt för kvinnans rättig-
heter, liksom Selma Lagerlöf som var verksam som flickskollärarinna 
innan hon blev författare på heltid. Reformarbetet lyckades dock inte 
utan politiskt motstånd. Persson (2008) talar om en höger- och en 
vänsterallians som agenter för respektive projekt – läroverket och 
folkskolan. Högeralliansen utgjordes av finansiell elit i adel och kyrka, 
vilka besatt avsevärda ekonomiska resurser och kunde grunda privata 
läroverk. Vänsteralliansens vision om en gemensam bottenskola var att 
de resursstarkas liksom folkets barn skulle gå i samma skola. Folkskol-
lärarnas intresse för politisk förändring var dock inte populär överallt. 
Folkskollärarna utmålades som halvbildade, skriver Persson: 

Den kulturella elitens uppfattning av folkskollärarna som halv-
bildade kunde därför innebära att de led brist på legitimitet och 
därför fick svårigheter att få gehör för sina idéer och projekt. 
(Persson, 2008 s. 212.) 

Sveriges Allmänna Folkskollärarförening arbetade också för en sekulari-
sering av folkskolan och seminarierna. I takt med folkskollärarnas fram-
gång tappade läroverkslärarna sin position, och folkskollärarna kom 
alltmer att överta landsbygdprästernas roll, skriver Persson (2008). För 
att nå framgång krävdes ett starkt gemensamt agerande, vilket dock 
tidvis saknades då lärarna var oense inom kåren och mötte motstånd 
utifrån. SAF krävde också att folkskollärarexamen skulle berättiga till 
universietsstudier (Persson, 2008; Sparrlöf, 2010). 

Folkskolan byggdes nu på, och den så kallade kommunala mellanskolan 
infördes 1909, vilken gav en motsvarighet till läroverkens realexamen. 
Detta var en förstärkning av parallellskolesystemet och gick emot 
tankarna om en gemensam bottenskola. Samtidigt som folkskollärar-
kåren arbetade för att höja folkskolans ställning hade kåren splittrats i 
flera förbund och var således inte enad. Eftersom utbildningsreformer 
kom att genomföras under 1900-talets första hälft, där lärarna spelade en 
central roll i utredningar samt återfanns på höga administrativa poster 
och inom politiken, måste arbetet ses som en framgång, framhåller 
Persson (2008). 
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3.3 Progressiva pedagogiska influenser 

I takt med samhällsförändringarna uppstod i Sverige ett natur-
vetenskapligt bildningsideal, och en rationell syn på utbildning 
formades i början av 1900-talet (Lundgren, 1979). Folkskolan antog en 
fastare form, och socialdemokrater och liberaler tog initiativ till en 
framåtsyftande undervisningsplan (Englund, 1995). Utbildningen blev 
nu inte bara kulturreproducerande utan en kvalifikation i sig. Denna 
period kan ses som en ideologisk brytningstid där olika uppfattningar 
om pedagogik och läroplaner formades. Sverige influerades av USA, där 
pedagogiken fått en central roll mot bakgrund av den stora invandringen 
som ställde nya krav på utbildningen. Den amerikanske filosofen Dewey 
framhöll sambandet mellan erfarenhet och utbildning. Dewey tog 
utgångspunkt i individen samtidigt som han betonade vetenskaplig 
rationalitet och demokratisträvanden. Utbildning blev ett instrument för 
samhällsförändring i linje med upplysningsfilosofin (Lundgren, 1979). 

Dessa idéer hade sin grund inom den tyska utbildnings- och bildnings-
filosofin (Duprez, 1997). Uljens (2014) beskriver den tyska bildnings-
traditionen som antideterministisk och bildning som en relation mellan 
individen och omvärlden samt ”lärandet som livslång själv-
övervinnelse.” (Uljens, 2014, s. 14). I Sverige gjorde reformpedagogiken 
insteg, vilken kan ses som en sammansmältning av den tyska och 
amerikanska utbildningsfilosofin (Duprez, 1997). Den traditionella 
pedagogikens fokus på bildning, med återskapandet av klassiska ideal, 
ersattes nu således med en progressivistisk syn på utbildning, där fokus 
var inställt på framtiden. Honnörsorden var rationell planering och mål-
sättning. Lönearbete och utbildning knöts nu närmare varandra. Detta 
utbildningsideal innebar enligt Lundgren (Bernstein & Lundgren, 1983) 
ett paradigmskifte, och kom att utgöra en grundpelare inom de 
kommande svenska utbildningsreformerna under efterkrigstiden. I takt 
med att utbildningen expanderade under 1950- och 60-talet kom också 
statens behov av att kontrollera och styra utbildningssektorn att öka, och 
politiska krav på likvärdighet och enhetlig utbildning blev centrala 
frågor (Bernstein & Lundgren, 1983). 
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3.4 Grundskolan tar form och lärarförbunden 

konsolideras 

År 1918 tillsattes en skolkommission i syfte att reformera det svenska 
skolväsendet och avskaffa parallellskolesystemet. En sexårig folkskola 
påbyggd med en fyraårig realskola och möjlighet att gå vidare till treårigt 
gymnasium blev kommissionens förslag. Läroverkslärarna var emot 
reformen, men folkskollärarna och de högre kommunala skolornas 
lärare var för förslaget. Den så kallade lektorsdebatten blommade upp 
inom Läroverkslärarnas Riksförbund som 1913 bytt namn från Svenska 
Läraresällskapet. Frågan handlade om gränsdragningen mellan 
adjunkter och lektorer och vilken utbildningsgrad som skulle gälla för 
en lektor – licentiat eller filosofie doktor. Förbundet gav ut tidningen 
Tidning för Sveriges läroverk, och intressegrupper och föreningar av 
läroverkslärare och rektorer bildades. Dessa grupper intog en 
kulturkonservativ position med det klassiska bildningsidealet som 
förebild. Lönefrågan fortsatte att vara aktuell, och en kommitté tillsattes 
utan att några samförståndslösningar hittades. För kvinnor förbättrades 
situationen något och det blev möjligt att söka adjunkts- och 
lektorstjänster. Småskollärarutbildningen förlängdes och knappt tjugo år 
senare, 1937, beslutade riksdagen om lika lön för manliga och kvinnliga 
folkskollärare. (www.lararnashistoria.se, 2014e; Ullman, 1997.) 

Under 1940-talet utgjordes det svenska utbildningssystemet, utöver den 
sjuåriga folkskolan, av sju andra skolformer som till exempel fyra och 
femårig realskola, praktisk realskola, sex- och sjuårig flickskola med flera 
skolformer. Parallellskolesystemet löpte således parallellt med folkskola 
och realskola efter årskurs fyra. Detta innebar ett svåröverskådligt 
system som orsakade splittring. Ett grundläggande ideologiskt skäl till 
att reformera systemet var att skapa en mer jämlik demokratisk skola, 
vid sidan av faktorer som ökad befolkning, urbanisering och behovet av 
att samplanera utbildning och arbetsmarknad. (Lundgren, 1979.) 

En skolutredning tillsattes 1940, vars syfte var att utreda och 
modernisera utbildningsväsendet och öka rekryteringen till högre ut-
bildning bland befolkningen på landsbygden samt i de lägre inkomst-
skikten. Av utredningens ledamöter var merparten läroverks- och uni-
versitetslärare, vilka var motståndare till att reformera och ville behålla 
parallellskolesystemet. Folkskollärarna som var i minoritet var däremot 
för en reformering. Fem år senare tillsatte den socialdemokratiska 
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regeringen en parlamentariskt sammansatt skolutredning – 1946 års 
skolkommission (SOU 1948:27). Denna skulle lägga grunden för den 
nioåriga obligatoriska grundskolan, och 1950 infördes enhetsskolan på 
försök. Demokratisering var ett centralt begrepp. Politiskt nådde man 
dock ingen överenskommelse, och 1957 tillsattes en ny skolberedning, 
den så kallade Visbykompromissen, och nu enades partierna. Läroverks-
lärarna var dock fortsatt motståndare medan folkskollärarna och små-
skollärarna stödde förslaget (Linde, 2005; Lirén, 2014b). 

År 1962 fattade riksdagen beslut om den nya grundskolan, vilket blev 
inledningen på en rad reformer av hela utbildningsväsendet under de 
kommande decennierna. Grundskolan ersatte folkskolan, fortsättnings-
skolan, högre folkskolan och den allmänna realskolan. Detta skedde i 
bred politisk enighet (Persson, 2008). Läroverkslärarnas Riksförbund 
som varit motståndare till reformen menade att resurserna var 
otillräckliga och kompetensutvecklingen bristfällig. Förbundet framhöll 
också att utvärderingarna av enhetsskolan visat sämre resultat för 
eleverna än realskolan, och att införandet av grundskolan byggde på 
andra behov som till exempel större barnkullar (www.lararnas-
historia.se, 2014f). 

När den nya grundskolan infördes bildades tre nya lärarkategorier: 
lågstadie-, mellanstadie- och högstadielärare. Småskollärarutbildningen 
förlängdes till tre år och vidareutbildade folkskollärare kunde undervisa 
på högstadiet. Diskussioner om en ny lärarutbildning fördes och hade 
funnits med redan i 1946 års skolkommission (Persson, 2008). En 
gymnasieutredning tillsattes 1960 i syfte att modernisera och bredda 
gymnasieutbildningarna. Debatten om enhetsskolan pågick dock 
fortfarande, och Läroverkslärarnas Riksförbund15 motsatte sig beslutet 
att avskaffa studentexamen (Carle, Kinnander & Salin, 2000). År 1963 
bytte förbundet namn till Lärarnas Riksförbund (LR) efter att begreppet 
läroverk tagits bort ur skolstadgan (www.lr.se, 2019-04-22), och samma 
år bildades också Sveriges Lärarförbund.16 

15 Läroverkslärarnas Riksförbund bestod nu av Lektorernas förening, Allmänna Adjunkts-

föreningen samt Sveriges Yngre Läroverkslärares Förening. 

16 Sveriges Lärarförbund bestod nu av Sveriges Folkskollärarförbund och Sveriges Folk-

skollärarinneförbund. År 1967 går Sveriges Småskollärarinneförbund också samman 
med detta förbund. 
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Lärarnas Riksförbund beskriver sig i sina böcker som opinionsbildare 
med en målmedveten politik sedan starten, men de ser sig samtidigt som 
förlorare från slutet av 1960-talet då utjämningspolitik dominerat löne-
bildningen. Under 1960-talet skedde förändringar i arbetsrätten och 
offentliganställda fick konflikt- och förhandlingsrätt. Huvudavtal som 
reglerade förhandlingsformerna upprättades mellan parterna på det 
statliga och kommunala området gällande frågor om verksamheten och 
de anställdas villkor. Lärarorganisationerna byggde ut sina lokal-
avdelningar och ombud utbildades. (Carle, Kinnander och Salin, 2000.) 

År 1972 var parallellskolesystemet avvecklat. SIA-utredningens slut-
betänkande och LUT 7417 föreslog stora förändringar inom den grund-
läggande utbildningen. Utredningen pläderade för borttagande av 
stadiegränserna och att lärare skulle undervisa i hela grundskolan. 
(www.lararnashistoria.se, 2014g). Helhetssyn på eleven var honnörsord 
liksom samverkan mellan skolan och lokalsamhället (Prop. 1975/76:39; 
SOU 1978:68). Lärarnas Riksförbund kritiserade minskningen av ämnes-
studier. De vände sig dock samtidigt mot folkskollärarnas möjlighet att 
vidareutbilda sig med full lön för att kunna tjänstgöra vid grundskolans 
högstadium, och såg detta som konkurrens med de akademiskt 
utbildade adjunkterna. Förbundet betonade vikten av vetenskapligt 
fokus på skolan och framhöll att en särskild institution med ansvar för 
lärares vidareutbildning behövde skapas. Efterkrigstidens breda parla-
mentariska utredningar med sakkunniga och fackliga representanter 
ersattes av nya former som minskade utrymmet för kompromiss-
överenskommelser inom utbildningspolitiken (Carle, Kinnander & Salin, 
2000). 

De genomgripande skolreformerna hade tagit bort grunderna för lärar-
uppdelningarna i folkskollärare, läroverkslärare och praktisk-estetiska 
lärare och en ny lärartradition hade grundats. Ett samgående mellan 
Lärarnas Riksförbund och Sveriges Lärarförbund diskuterades och 
utreddes i början av 1970-talet, men detta blev aldrig av då förbunden 
representerade alltför olika värderingar, skriver LR. Förslag till en ny 
lärarutbildning presenterades vilken innebar att lärarens roll som 
fostrare och handledare lyftes fram medan ämneskunskaperna tonades 
ned. Lärarna skulle undervisa i hela grundskolan och stadierna togs bort. 
Många remissinstanser var kritiska, bland annat LR som presenterade en 

17 SIA är förkortning för Skolans inre arbete som diskuterades i 1974 års lärarutbildnings-
utredning, LUT 74. 
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egen modell med 1–6 och 4–9-lärare, vilken senare kom att föreslås i 
propositionen, skriver förbundet (Carle, Kinnander & Salin, 2000). Sam-
tidigt som 1970-talet stärkt arbetsrätten med medbestämmandelagens 
införande så skulle 1980-talets besparingar inom svensk statsförvaltning 
komma att märkas. Åtstramningarna tog sig uttryck bland annat genom 
avskaffandet av det så kallade B-avdraget, vilket innebar att lärare kunde 
fortbilda sig med full lön. Lärarnas fortbildning blev nu kommunernas 
ansvar (Johansson & Fredriksson, 1993). 

3.5 Strejker och kommunalisering 

1980-talets åtstramningspolitik ledde till konflikter på arbetsmarknaden 
och de TCO-anslutna18 lärarna strejkade med krav på lönehöjningar. År 
1985 genomförde Sveriges Lärarförbund sin största strejk, med TCO-S 
som det enda förbund som tog strid mot arbetsgivarna för att få kompen-
sation för prisutveckling, skriver förbundet. SACO-S19 tecknade avtal 
och fick sin slutlön höjd, och arbetsgivarna varslade TCO-S om lockout. 
Sveriges Lärarförbund insåg problemen med att lärarna var uppdelade 
på olika avtalsområden, och ett samgående mellan lärarförbunden 
diskuterades. År 1986 var lönefrågan åter en stötesten i avtalsrörelsen. 

(Johansson & Fredriksson, 1993; Klason, 2007, 2014.) 

När finansminister Kjell-Olof Feldt (S) ville spara in på lärarnas löner 
1989 blev det protester. Sveriges Lärarförbund genomförde en kampanj 
med rubriken ”Höj vår status” och gjorde en namninsamling för att 
lärares löner skulle höjas med femtio procent. Sveriges Lärarförbund och 
Sveriges Facklärarförbund hade gemensamma krav: samma slutlön för 
alla lärare och sänkt undervisningsskyldighet (Johansson & Fredriksson, 
1993). Göran Persson (S) var ny skolminister och fick i uppgift att 
genomdriva ett reformarbete med decentralisering av skolan, och med 
sin bakgrund inom kommunpolitiken ville Persson också se att 
kommunerna tog ett större ansvar för skolan. Försök med så kallade fri-
kommuner genomfördes och utredningen Skolan, staten och kommunerna, 

18 TCO-S var beteckningen på de statligt anställda medlemmarna inom TCO – Tjänste-

männens Centralorganisation. 
19 SACO är förkortningen för Sveriges akademikers centralorganisation där Lärarnas Riks-

förbund ingick och fortfarande ingår. SACO-S var de statligt anställda medlemmarna. 
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(SSK-utredningen), utmynnade 1988 i propositionen Skolans utveckling 
och styrning (Prop. 1988/89:4). Ett av propositionens förslag var att till-
sättningen av skolledare och lärare skulle skötas i kommunerna av skol-
styrelserna, något som LR motsatte sig. 

Avtalsrörelsen 1989 var dramatisk. Statens Arbetsgivarverk erbjöd ett 
treårigt avtal med avsevärda lönepåslag, och medlemmarna i Sveriges 
Lärarförbund och Sveriges Facklärarförbund röstade ja efter uppmaning 
från förbunden. Det var ett historiskt bud och de TCO-anslutna lärarna 
hade mycket att vinna ekonomiskt. LR krävde dock att kommun-
aliseringsfrågan inte skulle ingå i avtalsförhandlingarna, och oenigheten 
mellan förbunden accentuerades. LR tog ut sina medlemmar i strejk i 
november, men den 14 december avbröts stridsåtgärderna. Det slutliga 
avtalet innehöll förändringar som införandet av arbetsplatsbunden tid 
vid sidan om undervisningen, och att fortbildning skulle förläggas på 
det som tidigare varit ferietid. (Ringarp, 2011.) 

Sveriges Lärarförbund konstaterade i efterhand att LR inte hade fått 
igenom någonting i förhandlingen, men de ansåg också att LR inte heller 
deltagit särskilt mycket (Johansson & Fredriksson, 1993). LR betecknade 
också avtalet som en framgång för Lärarförbundet och ett nederlag för 
det egna förbundet (Carle, Kinnander & Salin, 2000). 

Att LR misslyckades beror på flera orsaker, menar Ringarp (2011). Dels 
ville förbundet inte inse att nya strategier krävdes, dels var lärarnas 
intressen av underordnad betydelse, vilket kan ses mot bakgrund av en 
ökad kritik mot professioner och New Public Managements intåg. 
Tidigare hade reformer beslutats i bred enighet i riksdagen efter 
parlamentariska utredningar, vilket kommit till uttryck vid enhets-
skolans och grundskolans införande, men nu riktades kritik mot den 
statliga byråkratin som ansågs vara ineffektiv. Förslagen om att förändra 
skolans och lärarnas organisering bottnade i ett behov av att effektivisera 
verksamheten, vilket till stor del handlade om de statligt reglerade 
lärartjänsterna i den kommunala organisationen. Ringarp menar dock att 
förändringen inte kom att bli särskilt ekonomiskt effektiv då nya 
administrationer byggdes upp. Hon beskriver reformeringen av skolan i 
slutet av 1980- och början av 1990-talet som ”en av de största förändring-
arna som den svenska skolan har genomgått i modern tid.” (Ringarp, 
2011, s. 175). Samtidigt som statusen ökade för de tidigare folk-
skollärarna med utjämning i lön och arbetstid, så innebar reformen en 
minskad autonomi för ämneslärarna. (Ringarp, 2011.) 
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3.6 Sammanfattande diskussion 

Fackliga professionssträvanden 
I detta kapitel har en översiktlig historik presenterats. Denna ska ses som 
en bakgrund till diskussionen om en lärarlegitimation som tar fart i 
början av 1990-talet och som behandlas i nästa kapitel. I huvudsak har 
två av avhandlingens frågor varit i fokus i detta kapitel: Hur har de 
fackliga professionsstrategierna framträtt och tagits emot samt vilka olika sätt 
att betrakta läraryrket har kunnat urskiljas? Aspekter av professionalisering 
med utgångspunkt i Abbotts professionsteori (1988, 1991) som berörts i 
detta kapitel är: lärarnas strävan att ta kontroll över yrket genom organisering 
i förbund, framväxten av skolor och utbildningsinstitutioner, hur lärarkårens 
stratifiering och inbördes relationer påverkat de fackliga professionskraven, 
samt hur krav på utbildningspolitiskt inflytande kommit till uttryck. Dessa 
aspekter kan teoretiskt förklaras som strävanden efter professionell 
legitimitet (min översättning/tolkning av Abbotts jurisdiktion). Denna 
strävan äger rum både inom det egna yrket och dess kultur och i relation 
till offentligheten i form av opinionsbildning med krav på lagstiftning 
(Abbott, 1988). 

Abbott (1991) framhåller att både funktionalistiskt och maktorienterade 
teoretiker tenderar att betona likartade professionsfaktorer som 
exempelvis organisering, utbildning, yrkesetik, och licensiering men 
med olika utgångspunkter. Inom den europeiska traditionen betonas 
dock relationen mellan staten och professionen som betydelsefull, till 
skillnad från inom den anglo-amerikanska där klientperspektivet är 
framträdande. Han påpekar också att metodologiska begränsningar 
finns både vid teoretiska synteser av tidigare forskning liksom i 
fallstudier. Hans egna empiriska analyser visar dock att faktorer som 
organisering, liksom utvecklandet av praktisk och teoretisk kunskap 
kopplade till etablerandet av institutioner, kan identifieras både lokalt 
och nationellt i studier av amerikanska läkare. (Abbott, 1991.) 

Hur kan då dessa professionsaspekter förklaras som fackliga lärar-
strategier i relation till de utbildningshistoriska reformer som kapitlet 
berört? Och hur kan de tolkas som ideologiska processer med utgångs-
punkt i läroplansteoretiska perspektiv? Som beskrevs inledningsvis är 
professionalisering ingen rätlinjig process utan mångfacetterad, och den 
kan i perioder rymma motsatta rörelser i form av deprofessionalisering 
(Abbott, 1991). 
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Organisering som professionsstrategi 
En analys av förbundens material och tidigare forskning visar att lärarna 
tidigt organiserat sig i föreningar och förbund. Lärarna träffades både 
nationellt och internationellt för att diskutera pedagogiska frågor i syfte 
att utveckla undervisningen och stärka läraryrkets ställning, och de 
publicerade tidningar och tidskrifter. Dessa aktiviteter kan ur ett 
professionsteoretiskt perspektiv ses som strategier i syfte att ta kontroll 
över yrket samt att värna de specifika frågor som hör till läraryrket. 

Professionsstrategiernas intensitet har varierat mellan förbunden och 
över tid, med utgångspunkt i ideologiska och politiska förutsättningar 
samt möjligheter till inflytande. Läroverkslärarna som profession var 
fram till 1900-talets mitt stark och relativt ohotad. Kårens professionella 
ställning legitimerades både genom dess kunskap och utbildningsnivå 
samt den nära alliansen med kyrkans och statens högsta ledning som 
styrde läroverken. Detta gav samhälleligt inflytande och erkännande 
samt medförde kontroll och beslutanderätt över yrkesmässiga frågor. 
Läroverken var runt förra sekelskiftet ännu inte intressanta för social-
demokraterna ur ett reformperspektiv, menar Thelin (1981), eftersom 
eleverna utgjordes av medel- och överklass. 

Folkskollärarnas kamp för professionellt erkännande från slutet av 1800-
talet och framåt märktes tydligt genom kraven på en demokratisering av 
utbildning och ett erkännande av folkskolan. När folkskolläraryrket 
växte fram och etablerades som en opinionsbildare politiskt och fackligt, 
skedde det också inledningsvis utan konkurrens med den mång-
hundraåriga läroverksinstitutionen. I takt med att kyrkans makt över 
utbildningen minskade ökade partipolitikens inflytande över den högre 
utbildningen (Florin, 2010; Fransson 2016; Lilja, 2014; Persson, 2008; 
Ringarp, 2011; Torstendahl, 2008). Denna förändrade styrning banade 
väg för reformer som så småningom försämrade läroverkslärarnas 
professionella status (Thelin, 1981). 

En konkurrenssituation 
Så småningom uppstod en konkurrenssituation mellan läroverkslärarna 
och folkskollärarna i mitten av 1900-talet. Frågorna handlade om 
läraryrkets innehåll och skolans organisering liksom skillnader i lön och 
arbetsvillkor mellan lärarkategorierna. Folkskollärarnas intressen låg i 
linje med de politiska demokratisträvandena samtidigt som utjämnings-
politiken bidrog till höjda löner och ökad status för den gruppen. Den 

99 



 

 

     
           
        

         
      

  
 

        
        
      

       
        

       
     

    
         

     
      

      
   
         

     
          

       
      

         
          

       
    

        
       
  

 
    

    
       

       
      

          
          

           

starka ställning som läroverkslärarna haft hotades nu på allvar, och 
politiskt fick kåren inte längre gehör för sina krav. Persson (2008) 
beskriver det som en politisk höger-vänsterkonflikt – läroverket kontra 
folkskolan. Dessa motsättningar var relaterade till klass och kön samt 
möjligheterna till högre utbildning, yrkesutövning och lika yrkesvillkor 
(Persson, 2008). 

Läroverkslärarnas argumentation på den offentliga arenan blev tydlig i 
samband med enhetsskolans och grundskolans införande på 1950- och 
1960-talet. Deras argument för parallellskolesystemets bevarande, 
genom att exempelvis belysa enhetsskolans sämre elevresultat i jäm-
förelse med realskolans resultat, spelade dock mindre roll. Grundskolans 
genomförande handlade primärt om att organisera utbildningen för 
större barnkullar och skapa ett enhetligt skolsystem. Med grundskolans 
införande devalverades läroverkslärarnas kunskapsövertag och 
möjligheten att stänga ute obehöriga minskade. Särskiljandet av elever 
och den starka uppdelningen mellan lärdomsskolan och folkskolan som 
levt kvar inom svensk utbildning ifrågasattes. Med parallellskolans 
avskaffande minskade den sociala stratifieringen av eleverna som 
tidigare varit statusgrundande för läroverkslärarna. Dessa faktorer 
sammantagna beredde väg för ett skifte som förändrade maktbalansen 
mellan lärarkategorierna, liksom anseendet och statusen i det offentliga 
sociala rummet. Här kan man alltså tala om en samtidig 
deprofessionalisering och professionalisering inom kåren. Detta belyser 
en central aspekt hos Abbott (1988): Konkurrensen inom och mellan 
yrken som uttryck för professionell kontroll via över- och underordning. 
Kapitlet visar hur synen på läraryrket förändrades under 1900-talet och 
att denna förändring legitimerades av politiska reformer som påverkade 
lärarkategoriernas status och inbördes relationer. Denna spänning levde 
kvar och accentuerades under slutet av 1980-talet i samband med den 
förändrade styrningen av skolan, där Lärarförbundet beskrevs som 
segrare och LR förlorare. 

Sammanfattningsvis visar denna inledande tolkning av lärarnas 
professionaliseringssträvanden en påfallande överensstämmelse med de 
Abbottska utgångspunkterna. Det är då intressant att notera att Abbott 
(1988) – i likhet med andra professionsforskare (se t.ex. Etzioni, 1969; 
Brante, 2014) – menar att exempelvis lärare, bibliotekarier och social-
arbetare, till skillnad från professioner inom medicin och juridik, utgör 
en särskild kategori som inte följer det gängse mönstret. Argumenten hos 
Abbott (1988) är att dessa yrken i högre grad är knuta till en specifik 
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arbetsplats och att de är mer styrda utifrån. Resonemanget kan, enligt 
min mening, tyckas motsägelsefullt och kan tolkas som ett upp-
rätthållande av den mytbildning som teoribildningen samtidigt ifråga-
sätter. 

Utbildningsideologiska förändringar 
Ideologiska förändringsprocesser inom utbildningen är rörelser som 
pågått under hela 1900-talet. Det inledande skedet bort från kyrkans 
starka inflytande på 1800-talet, och så småningom grundskolans in-
förande i mitten av 1900-talet, var resultatet av politiska initiativ som 
handlade om en demokratisering och sekularisering av skolväsendet. 

I hela Europa pågick denna kamp mellan den klassiska och den reala 
utbildningen. Frigörelsen från kyrkan och närmandet mellan folkskolan 
och läroverket bottnade i de liberala idéer som hade växt fram sedan 
mitten av 1800-talet (Thelin, 1981).20 Med föreställningen om den 
”rationella statens” inträde förändrades också relationen mellan ut-
bildning och produktion. Den övergripande ideologin handlade om 
maktfördelningen i samhället i stort och mellan individer och grupper. 
Detta berörde framför allt skolväsendet och lärarna. I denna maktstrid 
mellan arbetslivets krav och utbildningsinstitutionernas etablerade 
intressen formades nya uppfattningar och styrkeförhållanden (Bernstein 
& Lundgren, 1983). 

Ett demokratiskt ideal 
Denna förändring i tänkandet om utbildning som inträdde i slutet av 
1800-talet och tidigt 1900-tal var revolutionerande. Som ideologisk 
idéströmning knöt den utbildning till framtidsvisioner för staten och 
individen (Lindensjö & Lundgren, 2000), till skillnad från kyrkans 
framtidsbild (Uljens, 2019-06-26). Utbildningen uppfattades som aktiv 
och progressiv och var ett instrument för utjämnande av sociala, 
ekonomiska och kulturella skillnader. Med statens framväxt etablerades 

20 Foucault (1994) har beskrivit den kristna kyrkans makt med utgångspunkt i 
föreställningen att vissa individer kunnat utrustas med en särskild makt: profetens, 
magistratens, pastorns etcetera, vilkas mål och maktanspråk varit att frälsa individen. 
I samband med upplysningen och nationalstatens tillblivelse skapades en ny slags 
frälsning, menade Foucault, som handlar om staten som garant för välfärd, 
levnadsstandard, hälsa och kunskapsutveckling. 
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skolan som institution och med organiserandet av skolsystem formades 
idéer om samhälle och undervisning (Lindensjö & Lundgren, 2000). 
Denna nya samhällsordning innefattade framväxten av ett nytt med-
borgarskapsideal, där den obligatoriska läs- och skrivundervisningen 
som införts under 1800-talet hade lagt grunden (Uljens, 2019-06-26). Att 
denna reformering av skolan under 1900-talet kunde komma till stånd 
berodde också mycket på den nya samhällsstruktur som skapats i slutet 
av 1800-talet, vilken i hög grad hade sin grund i det förändrade 
styrelseskicket. År 1866 hade en övergång ägt rum från ståndsriksdag till 
tvåkammarriksdag. Detta gav möjligheter till inflytande för andra 
samhällsgrupper (Persson, 2008). Det meritokratiska samhället ersatte 
arvsbörden och språket kom nu att ersätta religionen som enhets-
stiftande (Uljens, 2019-06-26). 

I Sverige blev progressivismen lösningen på konflikten mellan den 
klassiska och realistiska läroplanen. En rationell läroplan utvecklades 
som byggde på vetenskapen om individers inlärning och psykologin. 
Behaviorismen fick en framträdande roll som en del av ett rationellt 
tänkande och en positivistisk kunskapsteori (Lundgren, 1979). Den 
första professuren i pedagogik inrättades år 1910 vid Uppsala 
universitet, och Bertil Hammer, docent i psykologi, blev dess första 
innehavare (Uljens, 2019-06-26). Parallellt med pedagogikens framväxt 
som disciplin växte den demokratiska medborgarorienterade skolan 
fram i Sverige. Englund (1995) beskriver hur socialdemokrater och 
liberaler genomdrev utbildningsreformer under 1900-talet och hur 
undervisnings- och läroplaner fram till 1980-talet utgick från en 
grundtanke baserad på demokratisk medborgarfostran. Utbildning för 
medborgarskap ersatte den kristna underdånighetsfostran som haft en 
lång tradition i Sverige, och staten blev en garant för en likvärdig och 
demokratisk skola (Englund, 1995). 

NPM som ideologi 
Så småningom, under senare delen av 1900-talet, förändrades 
utbildningsväsendet genom inflytandet av New Public Management 
som var en internationell trend. Ekonomer fick ett ökat inflytande och 
Socialdemokraterna övertog nyliberala föreställningar i syfte att minska 
kostnaderna i offentlig sektor och effektivisera välfärdsstaten. De-
centraliseringen av statsapparaten hämtade inspiration från närings-
livet med fokus på mätbara standarder och resultat, och affärsliknande 
styr- och ledningsmodeller infördes. I Sverige argumenterade både 
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höger och vänster för en decentralisering och minskad detaljreglering 
under 1970- och 80-talet (Ringarp, 2011). ”Decentralisering blev både mål 
i sig och medel för att ge större utrymme för lokala behov och en 
effektivare förvaltning. ” (Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 93). 

Den gemensamma medborgarskolan byggd på demokratiska värdering-
ar och kritiskt tänkande ifrågasattes till förmån för ett annat slags 
pluralism som gick i valfrihetens och decentraliseringens tecken. En 
övergång från public good till private good ägde rum. I detta 
utbildningspolitiska systemskifte fanns också en vilja till återgång till ett 
traditionellt skolsystem, menar Englund (1995). Bildningsretoriken som 
var framträdande i läroplanen för grundskolan, Lpo 94, beskriver han 
som ett exempel på en konservativ elitistisk hållning som exkluderar och 
bär på en stark återkoppling till ett segregerat samhälle. (Englund, 1995.) 

De politiska förklaringarna till detta systemskifte kan sägas vara ett 
resultat av både höger och vänster, vilket framhålls av både Lindensjö 
och Lundgren (2000), Ringarp (2011) samt Englund (1995). Men medan 
Englund hävdar att Socialdemokraterna inte kunde undgå att påverkas 
av de konservativa strömningarna, menar Ringarp tvärtom att social-
demokraterna var pådrivande och föregick den nyliberala ideologin. 

Under 1980-talet drev Sveriges Lärarförbund och Sveriges Facklärar-
förbund en offensiv facklig politik med krav på gemensam slutlön för 
alla lärare och sänkt undervisningsskyldighet, medan konflikten med 
Lärarnas Riksförbund trappades upp. Denna konflikt bottnade dels i 
olika syn på löneutjämningen, dels i vad som skulle utmärka läraryrkets 
kärnuppdrag. LR:s lärare hade sett sin professionella identitet utarmas 
från ämneslärare vid läroverket till enhetslärare i grundskolan. Deras 
klassiska professionsargument om autonomi och inflytande över yrket 
var heller inte verkningsfulla i en tid då ekonomiska besparingar var en 
prioriterad politisk fråga. Båda förbunden framhåller i sina böcker att 
man måste ha förståelse för att läroverkslärarna upplevde en social 
nedåtgång genom lärarutbildningsreformerna och styrningsreformen på 
1980-talet. 

Lilja (2014) menar att kommunaliseringen av den svenska skolan gjorde 
Sverige till det mest decentraliserade utbildningssystemet inom OECD, 
samtidigt som lärarutbildningen blev alltmer homogen genom 1988 års 
lärarreform. Dessa två utvecklingslinjer – NPM-ideologin och lärarut-
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bildningens förändring mot enhetslärare – kom att få konsekvenser och 
policyförväntningar på lärarna på bekostnad av ämneslärartraditionen. 

Både hos det nybildade Lärarförbundet (tidigare Sveriges Lärarförbund 
och Sveriges facklärarförbund) och LR kommer dock 1990- och 2000-
talets utbildningsdiskussion att vittna om behovet av gemensamma 
ansträngningar i kölvattnet av den kristematik som omger skolan och 
lärarna, och deras professionsstrategier blir mer unisona. Detta tar sig 
uttryck i professionskrav som handlar om en stärkt ämnesutbildning, 
utbildningsvetenskaplig forskning och lärarlegitimation. LR är ton-
givande i legitimationsdiskussionen, men båda förbunden framhåller 
nödvändigheten av samarbete. Dessa aspekter utvecklas i följande 
kapitel. 
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För att lärarnas professionella kompetens och erfarenheter skall tillvaratas 
och våra intressen tillgodoses i denna utvecklingsprocess krävs sam-
verkan och samarbete. Först då kan lärarnas professionella och fackliga 
styrka fullt ut komma till sin rätt.21 

4 Fackliga och politiska formuleringsarenor 
1992–2014 

I föregående kapitel undersöktes hur lärarförbunden grundades som 
nationella organisationer i slutet av 1800-talet, och hur de vidare-
utvecklades under 1900-talet bland annat med syfte att ta kontroll över 
yrkesfrågor knutna till läraryrket. Kapitlet motiverades av av-
handlingens metodologiska antagande om att förankra empirisk 
professionsforskning både begreppslogiskt och historiskt. Vidare 
beskrevs hur skolans organisering och reformering ur ett nationellt 
perspektiv förändrade maktbalansen mellan lärargrupperna. Den 
tidigare starka läroverkstraditionen försvagades samtidigt som folkskol-
lärarnas utbildningspolitiska kamp gav ökat inflytande. Folkskol-
lärarnas krav låg i linje med den socialdemokratiska och liberala 
politikens strävan att demokratisera och utjämna skolväsendet, liksom 
lärarutbildningens förändring och anpassning till den framväxande 
grundskolan. 

I detta kapitel beskrivs och analyseras den fackliga och partipolitiska 
diskussionen om lärarlegitimation mellan 1992 och 2014. Materialet 
utgörs av lärarförbundens verksamhetsberättelser och böcker samt av 
statliga policydokument som riksdagsmotioner, direktiv, utredningar 
och propositioner. Diskussionen berör således två policyarenor – en 
facklig och en statligt politisk – där de fackliga företrädarna och de 
politiska partierna formulerar och driver sina centrala utbildningsfrågor. 
I kapitlet behandlas den del av avhandlingens övergripande fråge-
ställning som berör hur relationen mellan lärarförbundens intentioner och 
argumentation och den statliga styrningen har gestaltats under perioden 1992 
till 2014 med fokus på hur legitimationskravet som facklig professionsstrategi i 

21 Citatet är hämtat ur skriften Samverkan. Avtal om bildande av Lärarförbundets & Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd (Johansson & Romilsson, 1996/2014, s. 3). 
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relation till den statliga styrningen framträtt. I detta kapitel behandlas 
liksom i kapitel tre frågan: Hur framträder de fackliga professionsstrategierna 
och hur tas de emot? Aspekter av professionalisering (Abbott, 1988, 1991) 
som beskrivs och analyseras är: 

• lärarlegitimation som facklig strategi för professionalisering 

• organisering genom samverkan mellan förbunden 

• fackens strategier för att öka inflytandet genom opinionsbildning 

• utvecklandet av en yrkesetik inom förbunden 

• kravet på stärkt forskningsanknytning till läraryrket. 

Abbott (1991) talar om att professionalisering av yrkesgrupper sker 
genom händelser över tid – i denna studie benämnda som aspekter av 
professionalisering. I sina empiriska studier analyserar Abbott några så 
kallade bashändelser (basic events, Abbott, 1991, s. 355), vilka även 
beskrevs i inledningen till det föregående kapitlet. Hit räknar han 
aktiviteter för att få kontroll över arbetet genom organisering, framväxten av 
utbildningsinstitutioner och professionsdominerade arbetsplatser samt 
licensiering och utveckling av vetenskaplig kunskap. 

En övergripande och central faktor för professionsframgång och stärkt 
legitimitet är politiskt inflytande och möjlighet att påverka lagstiftningen 
(Abbott, 1988). I linje med Abbott pekar Sarfatti Larson (2018) på hur 
professionsideologin legitimerat och legitimerar uteslutningsmeka-
nismer och diskriminering av yrken – i synnerhet kvinnodominerade 
yrken. Både det politiska och akademiska etablissemanget är centrala 
aktörer för formandet av de tongivande diskurserna, framhåller hon. 
Professionssträvanden är i hög grad politiska projekt och det politiska 
läget spelar en stor roll för mottagandet av professioners reformkrav 
(Sarfatti Larson, 2018). 

Med utgångspunkt i detta resonemang behöver lärarförbundens pro-
fessionssträvanden och kravet på legitimation analyseras både som ett 
politiskt och ett akademiskt projekt. Kapitlets upplägg bygger på en 
empirisk redovisning i kronologisk ordning, samtidigt som de fem 
aspekterna av professionsarbete som listats i punktform ovan presen-
teras tematiskt. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion 
och analys. 
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4.1 I efterdyningarna av kommunaliseringen 

Den historiska rekonstruktionen i föregående kapitel avslutades med en 
beskrivning av den konflikt som uppstod 1989 vid införandet av den så 
kallade kommunaliseringsreformen. I januari 1991 var kommunali-
seringskonflikten över, den nya styrningen var införd och lärarna var 
kommunalanställda. Beslutet i riksdagen den 8 december 1989 hade 
tagits med knapp majoritet. Den socialdemokratiska propositionen hade 
gått igenom med endast fem röster – 162 för och 157 emot – efter en 
intensiv debatt som varade i sex timmar. Förutom de borgerliga 
partierna hade även Miljöpartiet röstat emot förslaget. Inom forskningen 
beskrivs hur kommunaliseringsreformen genomfördes trots stort 
motstånd hos lärarfacken och hur den väckte känslor av ilska och upp-
givenhet när kampen var förlorad. (Ringarp, 2011.) 

”Kommunalisering”22 var dock ett ord som skolminister Göran Persson 
(S) inte ville använda, eftersom det påminde lärarna och deras förbund 
om det faktum att de helst såg att lärartjänsterna skulle vara kvar i statlig 
regi. Persson ville hellre tala om en decentralisering, för att undvika att 
hamna i samma situation som förutvarande utbildningsminister Ingvar 
Carlsson (S) gjort på 1970-talet. Då hade det första förslaget om 
kommunalisering väckt starka protester från lärarnas sida (Ringarp, 
2011). Politiskt fanns således skiljelinjer avseende reformens genom-
förande, som beskrivits ovan. Tjugofem år senare, i den borgerligt 
tillsatta utredningen Staten får inte abdikera – om kommunaliseringen av den 
svenska skolan, skriver utredaren statsvetaren Leif Lewin: 

Sett ur ett skolhistoriskt och skolideologiskt perspektiv var 
kommunaliseringen av skolan 1991 en följdenlig reform, även om 
den kom att genomföras med en knapp vänstermajoritet i riks-
dagen och under stort motstånd från stora grupper av lärare. (SOU 
2014:5, s. 16.) 

Det Lewin konstaterar i sin utredning (2014) är detsamma som 
forskningen visat, att kommunaliseringen genomfördes trots ett stort 
motstånd från lärarna. En konsekvens av reformen, när ansvaret för 

22 Med kommunaliseringen avses propositionerna (1988/89:4) om skolans utveckling och 
styrning, (1988/89:150) Kompletteringspropositionen samt (1989/90:41) om kommunalt 
huvudmannaskap för lärare, skolledare, bitr. skolledare och syo-funktionärer, vilka behandlar 
det förändrade ansvaret för skolans personal. (Ringarp, 2011.) 
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lärarnas anställning och fortbildning övergick i kommunal regi, var att 
de statligt reglerade tjänsterna och behörighetsreglerna liksom den 
statligt reglerade meritvärderingen togs bort (Prop. 1989/90:4; SOU 
2014:5). Motståndet mot kommunaliseringen och lärarförbundens olika 
ageranden hösten 1989 till trots, så ledde den förändrade styrningen till 
ökat samarbete mellan fackförbunden. 

De båda förbundsordförandena framhåller i mitten av 1990-talet att de 
redan 1992 inlett samarbete i avtalsförhandlingarna för att starkare 
kunna förhandla med sin nya arbetsgivare Kommunförbundet och få 
inflytande. (Johansson & Romilson, 1996.) 

LR:s legitimationskrav 
I maj 1992 fattar Lärarnas Riksförbund kongressbeslut om att verka för 
att lärarlegitimation införs (LR:s verksamhetsberättelse, 1992) efter att ha 
diskuterat frågan året innan. LR konstaterar 1991 att stora förändringar 
ägt rum på skolans område, och förbundet uttrycker oro inför de 
besparingskrav som nu föreligger. Lärartjänsterna har övergått 
kommunal regi och de generella behörighetsvillkoren för lärare har 
avskaffats. Vidare har de statligt fastställda ämneskombinationerna 
tagits bort och skollagen föreskriver endast att lärare ska ha utbildning i 
de ämnen de undervisar, skriver förbundet. (LR:s verksamhetsberättelse, 
1991). LR formulerar det så här: 

/…/att någon form av lärarlegitimation måste införas, för att 
garantera att utbildning skall löna sig och att kunskaps-
kompetens-, och kvalitetskriterierna bättre skall kunna hävdas vid 
tillsättning och lönesättning. (LR:s verksamhetsberättelse, 1991, s. 
2.) 

LR startar 1991 ett aktionsprogram för att bevaka och säkerställa att 
examensordningarna stärks och att det inte sparas in på dyrbara inslag i 
utbildningarna. Det är viktigt att stärka läraryrkets professionalism och 
inflytandet över fortbildningen, men det är svårt att synas i debatten och 
föra fram de här frågorna, skriver förbundet. Förbundet genomför ett 
aktionsprogram för fortbildning, har kontakt med Skolverket och 
högskolor samt utarbetar förslag till en examensordning som lämnas till 
utbildningsdepartementet (LR:s verksamhetsberättelser, 1991–1992). 
Skolans anknytning till högskolan behöver stärkas i flera avseenden efter 
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att censorsinstitutionen vid studentexamen tagits bort,23 antalet lektorer 
i gymnasieskolan blivit färre och den pedagogiska forskningen minskat 
från 1970- till 1980-talet, påpekar LR. LR diskuterar också behovet av 
etiska riktlinjer, frihet för lärarna i deras yrkesutövande och bättre förut-
sättningar att doktorera (Carle, Kinnander & Salin, 2000). Förbundet 
publicerar debattskriften Skola futura – professionella lärare för en ny tids 
skola och håller seminarium om legitimationsfrågan. Till dessa semi-
narier bjuds de fackliga lärar- och skolledarförbunden in tillsammans 
med Skolverket, de politiska partierna, forskare och utbildnings-
departementet (LR:s verksamhetsberättelse, 1992). 

Lärarförbundet bildas 
Lärarförbundet har bildats 1991, efter ett samgående mellan Sveriges 
Lärarförbund och Svenska Facklärarförbundet (www.ne.se, 2019-04-22). 
Lärarförbundet konstaterar att lärarkårens status sjunkit till följd av ett 
minskat kunskapsövertag gentemot andra yrkesgrupper, och att lärarna 
haft en sämre löneutveckling under 1980-talet (Johansson & Fredriksson, 
1993). Förbundet är kritiska till den borgerliga regeringens utbildnings-
politik. De menar att den går på kollisionskurs med förbundets egen 
utbildningspolitik och ger fritt spelrum för marknadskrafterna, med 
ekonomiska neddragningar och urholkad arbetsrätt som följd (Lärar-
förbundets verksamhetsberättelse, 1992). Regeringen har abdikerat från 
det avtal som slöts under 1989 till 1990 när den nu vill avskaffa central 
reglering på löne- och arbetstidsområdet, skriver Lärarförbundet 
(Lärarförbundets verksamhetsberättelse, 1993). Samtidigt framhåller 
förbundet att man är nöjd med att ha medverkat till skolans och arbets-
livets demokratisering (Johansson & Fredriksson, 1993). 

Samarbetet med LR är viktigt för att hävda den statliga regleringen av 
utbildningen och erbjuda motstånd mot kommun- och landstings-
förbundet, som man menar bedriver konfrontationspolitik. Av-
skaffandet av tariffer och ålderstillägg samt statens önskan om att av-
reglera arbetstiden och lönerna för lärare avvisas kraftfullt av båda 
förbunden, skriver Lärarförbundet. De påpekar att avtalsförhandlingar-
na under 1993 var nära totalt sammanbrott eftersom parterna stod så 
långt ifrån varandra. Till slut slöts ett avtal och ett försök med års-
arbetstid för gymnasielärarna påbörjades. Det lokalpolitiska arbetet med 

23 Studentexamen vid läroverken med censorer från universitetet pågick mellan 1862 och 
1968 (www.ne.se, 2017-01-23). 
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fokus på arbetsmiljöfrågan beskrivs nu som än viktigare efter det 
systemskifte som ägt rum inom utbildningspolitiken. (Lärarförbundets 
verksamhetsberättelse, 1993.) 

Lärarförbundet känner också oro för en differentiering av lärar-
utbildningen som en konsekvens av den borgerliga proposition (Prop. 
1992/93:1) som innebär förslag om en minskad statlig reglering och 
större frihet för högskolorna. Detta, menar Lärarförbundet, kan hota 
kvalitet och likvärdighet. Förbundet påtalar forskningens betydelse och 
vikten av att skapa en vetenskaplig bas för lärarutbildningen och 
läraryrkets praktik. (Lärarförbundets verksamhetsberättelse, 1994.) 

Politiska legitimationsförslag 1992 
Partipolitiskt finns frågan om lärarlegitimation på dagordningen 1992. 
Ny demokrati som 1991 kommit in i riksdagen (Bjurulf, 2018)24 

motionerar i januari 1992 om ett förslag på en lärarlegitimation (Motion 
1991/92:Ub527). Partiet anser att det finns ett kunskapsförakt inom 
lärarutbildningen som försvårar rekryteringen till läraryrket, och partiet 
vill se en ny lärarutbildning med lärarlegitimation efter två års tjänst-
göring i skolan. Detta, menar de, skulle öka respekten för lärar-
professionalismen och återge läraryrket dess höga status och lön. Partiet 
vill också att personer från näringslivet ska kunna rekryteras till lärar-
yrket, ge ökade möjligheter för lärare att forska och inrätta lektorstjänster 
som en karriärväg i läraryrket (Motion 1991/92:Ub527). 

Begreppet lärarlegitimation har förekommit i tidigare motioner. Redan 
1986 använder Folkpartiet begreppet som ett sätt att beskriva lärar-
skicklighet. Några förslag på att införa en legitimation finns dock inte 
och ämnet utvecklas inte närmare (Motion 1985/86:Ub509). Miljöpartiet 
nämner också 1990 att det ska ställas höga krav för en lärarlegitimation, 
men utvecklar inte heller frågan (Motion 1988/89:Ub824 Motion 
1990/91:Ub813). 

I februari 1992 lägger den nytillträdda regeringen Bildt (M) och ut-
bildningsminister Per Unckel (M) en proposition om ett lärarcertifikat 
(Prop. 1991/1992:75) efter att ha aktualiserat frågan i budgetproposi-
tionen i december 1991 (Prop. 1991/92:100). Huvudargumentet är att 
staten efter avregleringen måste ta ansvar för kompetensen inom lärar-

24 Ny demokrati satt i riksdagen mellan 1991 och 1994. 

110 



 

 

       
       

          
     

     
        

     
       

        
      

        
      

        
         

 
 

    
        

    
      

 
       

      
       

     
 

         
         

       
       

         
       

         
         
          

   
 

      
          

      
        

yrket. Efter genomgången utbildning behöver läraren en introduktions-
period motsvarande ett år för att komma in i yrket under ledning av en 
erfaren pedagog, och får därefter ett utlåtande av rektor och sitt 
certifikat. Unckel skriver att han ska återkomma i frågan. Förslaget om 
ett certifikat behandlas i utbildningsutskottets betänkande där Social-
demokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig, och utskottet menar att 
riksdagen får ta ställning till förslaget efter det att regeringen berett 
ärendet ytterligare (SOU 1991/92:UbU20). I ett nytt betänkande i augusti 
1994, Höj ribban! Lärarkompetens för utbildning, behandlas åter frågan om 
certifikat – denna gång endast för yrkeslärare på gymnasiet. Ut-
redningen hänvisar till propositionen och diskuterar olika förslag för-
knippade med lärarcertifikatet. Inget beslut tas i riksdagen (SOU 
1994:101), och efter regeringsskiftet hösten 1994, då en socialdemokratisk 
regering tillträtt, kommer det att dröja tolv år innan frågan utreds igen. 

”Lärarlegitimation – en kvalitetsfråga” 
Lärarnas Riksförbund fortsätter att driva legitimationsfrågan och ger ut 
skriften Lärarlegitimation – en kvalitetsfråga (LR:s verksamhetsberättelse, 
1993, s. 1). Så här skriver förbundet om legitimationens betydelse: 

Samhällets erkännande av läraryrket som ett i vetenskaplig 
mening professionellt yrke, manifesterat i en lärarlegitimation som 
garanti för kvalitet och kompetens för utvidgade läraruppgifter, 
har varit ett av förbundets prioriterade mål /…/. (Ibid.) 

Frågan om karriärtjänster diskuteras 1993. Förbundet har startat en 
utredning i frågan och planerar att göra en enkätundersökning bland 
Sveriges kommuner. LR påpekar att utbildningsutskottet besökt 
förbundet och diskuterat legitimationsfrågan och att flera politiker är 
positiva till LR:s initiativ att höja läraryrkets status (LR:s verksamhets-
berättelse, 1993). Kristen demokratisk samling (KDS) visar nu intresse 
för frågan, framhåller LR 1994 (LR:s verksamhetsberättelse, 1994). Efter 
att Socialdemokraterna åter är i regeringsställning hösten 1994 påpekar 
LR också vikten av att etablera kontakter med den nya politiska 
ledningen (LR:s verksamhetsberättelse, 1995). 

Under det socialdemokratiska regeringsinnehavet är det i hög grad 
Kristen demokratisk samling och Folkpartiet (FP) som motionerar om ett 
certifikat och lärarlegitimation under 1990-talet. Under rubriken “Höjd 
status för lärarna” (Motion 1994/95:Ub693) argumenterar KDS i januari 
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1995 för att lärarrollen måste uppvärderas och yrkets status höjas. 
Läraren är skolans viktigaste aktör och kraven på kåren är stora, skriver 
partiet. Lämplighetstest föreslås som komplement till antagningen till 
lärarutbildningen, vilket ska gynna de mest lämpade. Precis som Mode-
raterna betonar partiet vikten av handledning under det första året man 
tjänstgör som lärare och att särskilda tjänster med pedagogiskt och ledar-
och utvecklingsansvar bör inrättas. Fortbildning för att förbättra ämnes-
kunskaper och pedagogiskt arbetssätt ska garantera en likvärdig 
skolstandard i hela landet. Lärarutbildningarna och skolan står för långt 
ifrån varandra och behöver utvecklas, menar KDS. (Motion 
1994/95:Ub693.) 

”Professionella lärare ger kvalitet” (Motion 1997/98:Ub250). 

Citatet ovan är Folkpartiets. Folkpartiet framhåller att läraryrket har 
genomgått stora förändringar under de senaste åren. Politiska reformer 
och nya avtal liksom förändrade arbetsformer ställer höga krav på 
lärarna. Samhällsförändringarna och en ökad andel barn i skolan som 
inte är födda i Sverige innebär också att lärarna måste besitta både god 
social kompetens och pedagogisk skicklighet, hävdar FP. Den målstyrda 
skolan ställer större krav på lärarna vilket är bra, menar Folkpartiet, men 
för att det ska fungera måste lärarna få stöd. FP vill se fler karriärvägar, 
bättre löneutveckling och att lärarlegitimationer inrättas. De föreslår att 
den kommission som ser över lärarutbildningen bör få i uppdrag att 
utreda karriärmöjligheter för lärare. (Motion 1997/98:Ub250.) 

4.2 Fackligt opinionsarbete i samverkan 

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund bildar 1996 ett samverkans-
råd. Argumenten för detta är att förbunden kan agera starkare till-
sammans och på så sätt öka möjligheterna till inflytande. Förbunds-
ordförandena Thomas Johanson för LR och Christer Romilsson för Lärar-
förbundet framhåller samtidigt att de båda förbunden började samverka 
redan 1992 i de centrala avtalsrörelserna, vilket de beskriver som en 
nödvändighet för att hävda skolans och lärarnas intressen. (Johansson & 
Romilsson, 1996.) 
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Lärarförbundet redogör för avtalsrörelsen och arbetet med Avtal 2000 
som arbetas fram tillsammans med LR i dialog med Kommunförbundet. 
Avtalet 1996 innehåller löften om ett tioprocentigt lönepåslag utöver 
övriga kommunalanställda. Men avtalet innebär också en ny arbets-
tidsreglering för lärare i grundskola och gymnasiet med en fast års-
arbetstid på ettusen trehundrasextio timmar, motsvarande cirka trettio-
fem timmar förlagda till arbetsplatsen. Den centralt fastställda under-
visningstiden tas också bort och tariffsystemet ersätts av individuell 
lönesättning som kopplas till den enskildes och skolans övergripande 
utveckling. Lärarförbundet framhåller att avtalet tillvaratar de frågor 
som man drivit. Vid sidan om avtalsarbetet har Lärarförbundet, LR och 
Kommunförbundet skrivit ett dokument kallat En satsning till 200025 vars 
syfte är att stärka lärarprofessionen, skriver Lärarförbundet. Det handlar 
om att ge möjlighet för lärare att forska och att skapa särskilda karriär-
tjänster för lärare. Ett delprojekt kallat Albatross beskriver hur arbetslags-
tanken kan utvecklas och hur lärare ska ta ansvar för skolutveckling och 
ekonomi. (Lärarförbundets verksamhetsberättelser, 1995–1996.) 

Lärarförbundet betecknar 1990-talet som ett decennium då de fackliga 
förtroendepersonerna har stora möjligheter till inflytande lokalt på 
skolans utveckling (Lärarförbundets verksamhetsberättelse, 1997). De 
vill ta samgåendet med övriga förbund ytterligare ett steg genom ett 
samgående mellan båda lärar- och skolledarförbunden (Lärarförbundets 
verksamhetsberättelse, 1998). Förbundet har startat projektet Lärarna 
lyfter Sverige, där en rad debattskrifter publicerats i syfte att upp-
märksamma viktiga utbildningsfrågor. Förbundet har också ett kontor i 
Bryssel med syfte att stärka samarbetet med andra lärarorganisationer i 
Europa (Lärarförbundets verksamhetsberättelse, 1995). Lärarförbundet 
skriver om valet 1998 och skolminister Ylva Johanssons (S) avsikts-
förklaring26 som syftar till att stärka läraryrkets utveckling och skapa 
karriärvägar inom skolan. Förbundet redogör för arbetet med Lärar-

25 Låt stå! En satsning till två tusen, var ett samverkansprojekt mellan Lärarnas Riksförbund, 
Lärarförbundet och Kommunförbundet som skulle lägga grunden för avtalet 2000 med 
fokus på kompetensutveckling och forskningsanknytning för skolan och lärarna. 
Redan här nämndes introduktionsåret. Avtalets syfte var bland annat att bidra till ökad 
måluppfyllelse i svensk skola och för detta ändamål inrättades Rådet för skolans 
måluppfyllelse och fortsatta utveckling bestående av politiker, fackliga ledare plus ett 
forskarnätverk samt paneler vid skolor och förskolor. (Nihlfors (2003, 2004.) 

26 Avsiktsförklaringen handlade om att regeringen tillsammans med Samverkansrådet och 
Svenska Kommunförbundet skulle verka för läraryrkets utveckling och karriärvägar 
inom skolan. 
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utbildningskommitténs betänkande LUK (SOU 1999:63) och frågorna 
som berör lärarutbildningens forskningsanknytning. Utredningen före-
slår att ett nytt tvärvetenskapligt utbildningsvetenskapligt forsknings-
område skapas för att knyta lärarutbildningen till forskningen (Lärar-
förbundets verksamhetsberättelse, 1998). Resurser till forskning måste 
säkerställas som till andra yrkesutbildningar, skriver förbundet. En 
yrkesetik arbetas fram tillsammans med LR och ett nytt personal-
politiskt måldokument Lön, tid och makt syftar till att uppvärdera lärar-
yrket (Lärarförbundets verksamhetsberättelse, 1999). 

Lärarnas Riksförbund konstaterar att skolan fått stor plats i valrörelsen 
1998 och att LR:s frågor fått stort genomslag både i media och hos 
beslutsfattare. Förbundets egen kampanj Sverige börjar i skolan, som 
startade 1997, har gett utdelning, och opinionsmässigt ser LR en för-
ändring från mitten av 1990-talet vad gäller genomslag i debatten. 
Förbundet framhåller att man skriver artiklar, deltar i TV-program och 
har kontakter med politiker. I likhet med Lärarförbundet deltar de också 
i arbetet med 1999 års lärarutredningskommitté (LR:s verksamhets-
berättelser, 1996–1999). LR påpekar vikten av samverkan med 
Lärarförbundet i arbetet med etiska regler. Metta Fjelkner väljs till ny 
förbundsordförande för LR år 2000 efter Tomas Johansson och inleder ett 
samarbete med Svenskt Näringsliv. Detta projekt handlar om att upp-
märksamma samarbeten mellan skola och näringsliv (Fjelkner, 2002, 
LR:s verksamhetsberättelse; LR:s verksamhetsberättelser, 2001–2002). 

4.3 Oenighet om lärarutbildning och legitimation 

Forskningsstrategi för lärarutbildning 
I maj 2000 lämnar Socialdemokraterna och statsminister Göran Persson 
(S) tillsammans med utbildningsminister Thomas Östros (S) förslag till 
en ny lärarutbildning (Prop. 1999/2000:135). I förslaget betonas tvär-
vetenskapliga ämnesstudier och en samlad lärarexamen i stället för flera 
lärarexamina. Frågan om forskningens betydelse och hur den ska stärkas 
diskuteras också i propositionen. Regeringen föreslår att en utbildnings-
vetenskaplig kommitté ska inrättas inom det nyinrättade Vetenskaps-
rådet. Uppgiften är att fördela resurser till forskning med hög veten-
skaplig kvalitet och till lärosäten som i samverkan bygger upp forskar-
skolor. Regeringen ger också i uppdrag till lärosätena att vidta åtgärder 
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för att stärka den utbildningsvetenskapliga forskningen i relation till 
lärarutbildningen. (Prop. 1999/2000:135.) 

Propositionens förslag angående forskning är dock nedbantat jämfört 
med lärarutbildningskommitténs förslag (SOU 1999:63). Utredningen 
(SOU 1999:63) hade betonat behovet av en nationell forskningsstrategi, 
där lärarutbildningen skulle knytas till forskarutbildning för peda-
gogiskt yrkesverksamma lärare. Detta förslag hade förts fram för att 
koppla samman teori och praktik, vilka historiskt varit uppdelade för de 
olika lärarkategorierna, skriver utredarna. Utredningen hade framhållit 
att lärarutbildningen med rötter i seminarietraditionen hade bedrivits 
vid institutioner som saknat fakultetstillhörighet och fasta forsknings-
resurser. Pedagogikämnet som lärarutbildningens forskningsbas hade 
också inneburit att endast gymnasie- och grundskollärarna varit 
direktkvalificerade till forskarutbildning. Detta, menade utredarna, 
innebar att lärarutbildningen haft en låg status både inom universitets-
världen och i samhället i stort. (SOU 1999:63.) 

Regeringens förklaring till varför utredningens samtliga förslag inte 
beaktas är att lärosätena inte tillräckligt fokuserat på forskning i 
anslutning till lärarutbildningen sedan den inkorporerades i högskolan 
1977. Lärarutbildningen har förhållandevis få forskarutbildade, skriver 
regeringen, och antalet doktorander är få i relation till antalet studenter 
på lärarutbildningen. Regeringen menar att universitet och högskola 
måste ”ta ett större samlat ansvar för att stärka den vetenskapliga grund-
en för sina lärarutbildningar.” (Prop. 1999/2000:135, s. 40.) 

Lärarförbundet är positivt till den nya lärarutbildningen med gemen-
samma utbildningsområden för alla lärare, som träder i kraft 2001. 
Förbundets politik har varit framgångsrik, konstateras i verksamhets-
berättelserna för år 2000 och 2001. Medlemmarna har haft en tjugotre-
procentig löneuppgång under den senaste avtalsrörelsen, förskolan är 
inlemmad i skolväsendet och utbildningsvetenskaplig forskning går i 
den riktning som förbundet argumenterat för. Avsiktsförklaringen som 
gjordes 1998 av dåvarande skolministern Ylva Johansson (S) utmynnade 
i projektet Attraktiv skola27 som arbetar för skolutveckling och 

27 Attraktiv skola var ett initiativ som togs 1998 av Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, 
dåvarande Skolledarna, Svenska Kommunförbundet och Utbildningsdepartementet 
med målet att stärka kvaliteten i skolan och öka läraryrkets attraktivitet. Ett 30-tal 
kommuner deltog i satsningen där varje kommun skulle redovisa en projektplan på 
hur arbetet skulle genomföras. Nätverk upprättades och nätverkskonferenser an-
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professionsutveckling, skriver förbundet. (Lärarförbundets verksam-
hetsberättelser, 2000–2001.) 

Eva-Lis Sirén28 har valts till Lärarförbundets ordförande 2001. Hon 
framhåller behovet av utvecklad samverkan med LR och tar nu upp 
frågan om en lärarauktorisation. Ett viktigt steg är det andra femåriga 
avtalet Överenskommelse om lärares anställningsvillkor, ÖLA 00, som 
beskriver hur förbunden ska arbeta strategiskt. Under rubriken 
Läraryrkets professionalisering behandlar förbundet vikten av att bygga 
upp forskning i anslutning till lärarutbildning och yrkespraktik samt att 
ge lärare möjlighet att genomgå forskarutbildning. Lärarförbundet 
redogör för sitt samarbete med LR om att utveckla yrkesetiska principer 
och att förbundet startat tidskriften Pedagogiska magasinet som är ett 
forum för pedagogiska diskussioner. Lärarförbundet bildar ett veten-
skapligt råd som ska arbeta med frågor om ökad yrkesmässig autonomi 
och auktorisation från samhället. Förbundet ger förslag på en rad nya 
karriärvägar för lärare som till exempel skolkulturanalytiker, kommun-
ala samordnare av lärarutbildningen och utvecklingsledare. Så kallade 
lärarakademier har också inrättats i samverkan mellan Skolverket och 
Lärarförbundet, för att främja forskning och yrkesmässig utveckling av 
läraryrket. Lönerna liksom lärarbristen är prioriterade frågor, och 
förbundet vill se en ytterligare löneökning på tjugo procent under den 
kommande avtalsperioden. Ytterligare en ny kampanj inleds 2003 under 
namnet Kraftsamling för lärar- och skolledaryrket med fokus på arbetstid, 
arbetsmiljö och professionsfrågan. (Lärarförbundets verksamhets-
berättelser, 2002–2003.) 

Legitimation – en höger-vänsterfråga? 
De borgerliga oppositionspartierna Folkpartiet, Kristdemokraterna 
(tidigare Kristen demokratisk samling), Moderaterna och Centerpartiet 
fortsätter under 2000-talet att argumentera för legitimation, karriär-
tjänster och en förändrad lärarutbildning. 

ordnades för utbyte av erfarenheter. Bidragen kategoriserades i fem målområden 
däribland karriär- och utvecklingsmöjligheter för lärare samt främjande av skol-
utveckling genom samverkan med högskola och näringsliv bland annat. Projektet 
pågick mellan 2000 och 2006. (Calissendorff & Ornbrant, 2006.) 

28 Tidigare Eva-Lis Preisz. 
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Folkpartiet är kritiska till den socialdemokratiska regeringens lärar-
utbildningsförslag som de menar riskerar att sänka ämneskompetensen 
hos lärarna. Läraryrket är ett yrke i kris med sjunkande status och många 
som slutar. Det är vidare tomma platser på lärarutbildningarna, särskilt 
inom matematik och naturvetenskap, hävdar FP (Motion 
1999/2000:Ub35). Partiet hänvisar till Lunds och Uppsala universitet 
som också är kritiska till minskningen av ämnesstudierna i det nya 
lärarutbildningsförslaget (ibid.). Grundskolan klarar inte av att utföra 
sitt huvuduppdrag och alltför många reformer har genomförts under de 
senaste trettio åren i strid med lärarkåren, skriver FP (Motion 
2000/01:Ub225). En lärarlegitimation skulle innebära en markering att 
läraryrket kräver en kvalitetssäkring som ökar kvaliteten i skolan, 
framhåller FP. Legitimationen skulle erhållas efter genomgången ut-
bildning, som för läkarna, och dras in vid misskötsel av en motsvarighet 
till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. En legitimation skulle också 
göra det svårare för kommunerna att spara pengar och sänka 
kompetenskraven på sina lärare, menar FP. Karriärtjänster och lektorat 
ser Folkpartiet också som ett sätt att stärka skolans forsknings-
anknytning. Minst licentiatexamen ska vara kravet och ämneslärare bör 
få ökade möjligheter att forska i sitt ämne (Motion 1999/2000:Ub801; 
Motion 2000/01:Ub225; Motion 2001/02:Ub220; Motion 2003/04:Ub417; 
Motion 2004/05:Ub242; Motion 2002/03:Ub250). 

Kristdemokraterna, (KD), argumenterar i likhet med FP för satsningar 
på forskning som ska främja statusen och uppvärdera lärarprofessionen 
(Motion 1999/2000:Ub33). Kristdemokraterna pekar också på lärar-
bristen och att kvaliteten i skolan påverkas av obehöriga lärare. Staten 
måste ta ansvar för att det finns utbildade lärare vilket regeringen inte 
gjort, menar KD (Motion 2001/02:Ub387). KD framhåller att lärarnas 
möjligheter till inflytande och kontroll över arbetssituationen minskade 
i samband med 1990-talets decentralisering och arbetstidsreglering. 
Under de senaste åren har lärarnas fackförbund strävat efter att 
professionalisera läraryrket avseende till exempel självständighet och 
yrkesetik, påpekar KD. Detta ställer sig KD positiva till, och menar att 
staten i samverkan med kommunerna och fackförbunden måste ta ett 
tydligt ansvar och verka för att läraryrkets status och attraktionskraft 
förbättras. En lärarlegitimation utfärdad av Skolverket ska vara ett krav 
för tillsvidareanställning och den ska erhållas efter genomförd 
lärarutbildning. Yrkesetiska normer måste fastställas och forskningen 
betonas. Ända sedan 1946 års skolkommission har den skolanknutna 
forskningen diskuterats, skriver KD, och påpekar att inrättandet av en 

117 



 

 

        
 

 
    

   
     

       
         

   
 

           
        

    
       

        
    

        
           

        
       

        
        

   
        

     
     

 
 

    
       

    
          

     
     

     
            

     
     

     
      

   

professur i skolforskning aldrig kom till stånd. KD jämför med forsk-
ningen inom socialt arbete som blivit betydelsefull inom socionom-
utbildningen och med den medicinska utbildningens kliniska forskning, 
vilken saknats inom lärarutbildningen. Lärarutbildningens tvärveten-
skapliga karaktär har också medfört en svagare ställning inom universi-
teten, menar Kristdemokraterna. De framhåller att Vetenskapsrådet bör 
avsätta mer pengar till utbildningsvetenskaplig forskning, och att 
kommunerna ska skapa tjänster som möjliggör för lärare att forska 
(Motion 2002/03:Ub451; Motion 2003/04:Ub497). 

Moderaterna – i likhet med Centerpartiet – förordar införandet av ett 
lärarcertifikat. Certifikatet ska grunda sig på examensbevis från 
högskoleutbildning, fortbildning samt yrkespraktik. Certifikatet, som 
bör vara tidsbegränsat, ska garantera att kompetensen upprätthålls 
samtidigt som läraryrkets status höjs, menar Moderaterna. Samverkan 
mellan regeringen och universitet, högskolor samt lärarnas orga-
nisationer och arbetsgivarna framställs som centralt. Lektorstjänster bör 
inrättas och lärare ska kunna kvalificera sig för nya tjänster genom 
forskning, och fler vägar till läraryrket behövs, skriver M (Motion 
2001/02:Ub253). Centerpartiet vill underlätta för lärarorganisationer och 
skolhuvudmännen att införa en certifiering för att öka statusen för 
läraryrket och framhåller också att lärarcertifikat skulle utgöra ett tryck 
på kommunerna att anställa behöriga lärare. Certifikatet ska dock 
grundas i kollegialt uppställda regler och inte vara i form av en 
legitimation. Frågan om ytterligare formell reglering behöver övervägas 
mer, menar Centern (Motion 2001/02:Ub240). 

Utbildningsskottet avslår samtliga yrkanden 
Utbildningsutskottet skriver i april 2001 (SOU 2000/01:UbU13) att ut-
skottet har behandlat motionsyrkanden med förslag om lärarlegitima-
tion och lektorat tidigare och föreslår även nu att riksdagen avslår 
samtliga motionsyrkanden. Utskottet delar liksom tidigare motionär-
ernas uppfattning att det är viktigt att det finns lärare med forskar-
utbildning i skolan, liksom att det finns möjligheter till karriär-
utveckling för lärare. Utskottet anser dock inte att det finns behov av be-
hörighetsdokument för lärare. Skollagen reglerar att undervisningen ska 
bedrivas av kvalificerad personal och examensordningen anger lärares 
examina. Den närmare utformningen av lärartjänstorganisationen är 
huvudmannens ansvar, och Skolverket följer upp kommunernas verk-
samhet. (SOU 2000/01:UbU13.) 
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Utbildningsutskottet argumenterar i april 2002 (SOU 2001/02:UbU10) 
liksom tidigare att det inte finns behov av behörighetsdokument eller 
särskilda tjänster som lektorat. Regeringen anger målen i examens-
ordningen och det är lärosätenas ansvar att utforma utbildningen i 
enlighet med dessa, skriver utskottet. Vidare är det kommunerna som 
ska planera och organisera tjänster och fortbildning liksom mentorskap 
för nyutexaminerade lärare. Den nya lärarutbildningen som startade 
hösten 2001 kommer att leda till att färre studenter hoppar av och att fler 
lärare blir kvar i läraryrket, skriver utbildningsutskottet. Regionala 
pedagogiska utvecklingscentra ska också fungera som stöd för sam-
verkan mellan lärarutbildningar och kommuner. Slutligen kontrollerar 
Skolverket inom ramen för sitt tillsynsuppdrag och genom sitt nationella 
uppföljningssystem att kommunerna följer bestämmelserna. (SOU 
2001/02:UbU10.) 

Utbildningsutskottet argumenterar i sitt betänkande i mars 2003 på 
liknande sätt som tidigare att det inte finns några behov av ett 
behörighetsdokument och hänvisar till att liknande förslag tidigare be-
handlats och avstyrkts av utbildningsutskottet. Vidare avslår utskottet 
motionärernas förslag om att införa karriärlärare och lektorer med hän-
visning till att den befintliga skollagen reglerar att vuxenutbildningen 
och gymnasiet ska sträva efter att anställa forskarutbildade lärare. (SOU 
2002/03:UbU4.) 

4.4 Förbunden driver professionsfrågor 

Lärares yrkesetik 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund antar 2001 gemensamma 
yrkesetiska principer, och Lärarförbundet beskriver hur man på olika 
sätt arbetar med frågan. Förbunden för till exempel diskussioner med 
universitet och högskolor om vikten av att synliggöra yrkesetiken i lärar-
utbildningen, skriver Lärarförbundet (Lärarförbundets verksamhets-
berättelse, 2002). Förbunden har tillsammans fått en miljon kronor från 
Myndigheten för skolutveckling till arbetet, och det krävs insatser på 
flera nivåer för att yrkesetiken ska bli verklighet för alla lärare. Svenska 
Kommunförbundet har också hörsammat frågan och informerar i sitt 
cirkulär om vikten av att lärare ges tid att arbeta med praktiska yrkes-
etiska frågor, skriver Lärarförbundet (Lärarförbundets verksamhets-
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berättelse, 2003). Förbunden genomför utbildningsdagar i kommunerna 
och medverkar i lärarutbildningen genom föreläsningar, och på många 
lärarutbildningar är litteratur om lärares yrkesetik nu obligatorisk. 
Förbunden har också gemensamt gett ut en etikantologi, Etik i princip och 
praktik, där forskare med lärarbakgrund medverkar. Lärarförbundet 
deltar regelbundet vid Lärarutbildningskonventet för att diskutera, 
bereda och driva de yrkesetiska frågorna och har även medverkat till att 
ge ut boken Lärares Yrkesetik, skriven av Roger Fjellström, docent i 
praktisk filosofi vid Umeå universitet (Lärarförbundets verksamhets-
berättelser, 2004–2005). 

Båda lärarorganisationerna instiftar under 2007 Lärarnas yrkesetiska råd 
där forskare och lärare ingår. Förbunden har tillsammans gett ut ett 
material om kvalitet och utvärdering för lärare som ska användas i 
arbetet för att granska den egna lärarpraktiken. Materialet handlar om 
bedömningsfrågor och elevernas utveckling såväl kunskapsmässigt som 
socialt, och hur utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner 
kan användas. Arbetet med att utveckla en tydlig politik kring 
bedömningsfrågorna är centralt, och förbundens arbete har haft stor be-
tydelse, skriver Lärarförbundet. (Lärarförbundets verksamhets-
berättelser, 2006–2007; LR:s verksamhetsberättelser, 2006–2009.) 

Forskningsfrågor och auktorisation 
Lärarförbundet diskuterar vikten av att stärka läraryrkets vetenskapliga 
bas och betydelsen av att lärare är aktiva inom forsknings- och 
utvecklingsarbete. Förbundet inrättar 2003 ett vetenskapligt råd 
bestående av forskare som ska stödja förbundets arbete inom dessa 
områden (Lärarförbundets verksamhetsberättelse, 2003). Under 2004 tar 
det vetenskapliga rådet fram tio punkter för att stärka den vetenskapliga 
kunskapsbasen för läraryrket, och tillsammans med LR har förbundet 
uppvaktat utbildningsdepartementet. Mer resurser behövs till forsk-
ningen knuten till lärarutbildningarna, och förbunden föreslår att sär-
skilda satsningar görs på doktorandtjänster vid lärosätena. Samverkan 
med kommuner och skolor är nödvändig för att utveckla den praxisnära 
forskningen, hävdar förbundet. Lärarförbundet gör också en satsning på 
egna doktorander och delar ut stipendier som kan användas till del-
tagande i forskningskonferenser och eget skrivande (Lärarförbundets 
verksamhetsberättelse, 2004). Ett nytt forskningsorgan för utbildnings-
vetenskap behöver också utredas, menar Lärarförbundet, som tydligare 
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prioriterar den praxisnära forskningen (Lärarförbundets verksamhets-
berättelse, 2005). 

Lärarförbundet skriver 2004 att man nu tillsammans med Lärarnas 
Riksförbund i Lärarnas Samverkansråd beslutat om att kräva en statlig 
utredning om hur en lärarauktorisation skulle kunna se ut. Lärar-
förbundet ger ut en ny broschyr: Makten över läraryrket, som ska stimulera 
till diskussionen om hur lärares autonomi kan stärkas och strategier för 
högre löner (Lärarförbundets verksamhetsberättelse, 2004). Auktorisa-
tionsfrågan och behörighetsfrågan bereds av LR och Fjelkner skriver att 
”obehörighetsfrågan” nu finns på dagordningen (Fjelkner, 2004, LR:s 
verksamhetsberättelse). 

4.5 Lärarlegitimationen utreds och beslutas 

Socialdemokraterna omprövar sitt ställningstagande i legitimations-
frågan och S-regeringen beslutar i mars 2006 att tillsätta en utredning om 
ett system med auktorisation29 för lärare (Dir. 2006:31). I tidigare be-
tänkanden har utbildningsutskottet avslagit de borgerliga motionernas 
förslag om en lärarlegitimation, med argumentet ”att det inte har 
påvisats att det finns behov av något annat behörighetsdokument för 
lärare än bevis om lärarexamen” (se t.ex. SOU 2004/05:UbU4, s. 23). 

I betänkande på våren 2006 (SOU 2005/06:UbU16) yrkar utbildnings-
utskottet också avslag på motionerna, men nu med hänvisning till att en 
utredning tillsatts av regeringen. Utredaren ska analysera både för- och 
nackdelar med auktorisation och titta på två modeller. En där lärar-
organisationerna och huvudmännen är ansvariga för auktorisationen 
och en där staten bör ta ansvar för detta. Utredaren ska samråda med 
parterna. Direktivet beskriver bakgrunden i det tidiga 1990-talet med 
den förändrade styrningen av skolan, lärarnas ökade ansvar för 
elevernas måluppfyllelse och den sammanhållna lärarutbildningen som 

29 auktorisation av franskans autorisation ur latinets auʹctor ’upphovsman’, ’anstiftare’. ”till-
stånd, bemyndigande eller legitimation att utöva ett visst yrke eller bedriva en viss typ 
av näringsverksamhet.” Denna ges efter prövning av en statlig myndighet t.ex. inom 
revisorsyrket. Frivillig auktorisation finns också inom vissa branscher. (www.ne.se, 
2017-03-19.) 
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infördes 2001. Nu beskriver den socialdemokratiska regeringen ett 
behov av att åter differentiera läraryrket och ge möjligheter för lärare till 
utveckling genom forskning och utbildning (Dir. 2006:31). 

Regeringsskifte hösten 2006 
I december 2006, efter att den borgerliga Alliansregeringen tillträtt, får 
utredningen nya och vidgade direktiv. Nu handlar det om ett statligt 
auktorisationssystem med betoning på behörighet i ämnen och årskurser 
samt karriärsteg för lärare. En viktig orsak till förslaget är att andelen 
obehöriga lärare ökat sedan 1990-talet, och att resultaten i svensk skola 
försämrats. Ett auktorisationssystem blir således en kvalitetssäkring av 
läraryrket, skriver regeringen. (Dir. 2006:140.) 

Lärarnas Riksförbund är nöjda och skriver i sin verksamhetsberättelse 
2006: 

Det blåser vindar i rätt riktning när det handlar om auktorisation 
och lärarutbildning. (Fjelkner, 2006, s. 3). Ett viktigt steg på vägen 
för att etablera läraryrket som en erkänd profession är en 
auktorisation. (Hallenberg, 2006, s. 7). 

LR:s förbundsordförande Metta Fjelkner framhåller i verksamhets-
berättelsen 2006 att förbundets åsikter och den nya regeringens ligger 
nära varandra. Det intensiva opinionsarbetet har varit framgångsrikt 
med ökat deltagande i media och utredningen om lärarauktorisation. 
Behörighetsfrågan är central, påpekar Fjelkner. LR har fört samtal med 
utbildningsdepartementet, skrivit debattartiklar i både Dagens Nyheter 
och Svenska Dagbladet och det konstateras att ”man lyssnar på Lärarnas 
Riksförbunds synpunkter.” (Fjelkner, 2006, s. 3, LR:s verksamhets-
berättelse). Det mediala intresset för LR:s frågor är stort, framhåller 
Fjelkner. LR är nöjda med att lärarutbildningen från 2001 kommer att ses 
över, att förbundets långsiktiga arbete ”burit frukt” och att utredningen 
om auktorisation och legitimation nu ska remissbehandlas. (Fjelkner, 
2006, LR:s verksamhetsberättelse.) 

Lärarförbundet argumenterar nu också för att auktorisation och stärkt 
behörighet utgör ett skydd för eleverna och stärker läraryrkets ställning 
i samhället. Regeringens satsning Lärarlyftet har sjösatts och förbundet 
påtalar att verksamhetens behov måste få styra fortbildningen. Lärarna 
behöver få inflytande över utbildningen. Professionsfrågan är viktig och 
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förbundet behöver vara aktivt i debatten och skapa opinion. Särskilt 
forskningsområdet behöver uppmärksammas för att öka andelen 
forskarutbildade lärare i skolan, stärka forskningsanknytningen och 
skapa karriärvägar för disputerade lärare, skriver förbundet. Ett institut 
för skolforskning behövs som fördelar forskningsmedel till skolrelevanta 
forskningsprojekt och förmedlar resultaten i internationella samman-
hang, framhåller förbundet. De fackliga frågorna får också stort ut-
rymme hos Lärarförbundet, som konstaterar att medlemmarnas löne-
utveckling varit god och att lönen stigit med fyrtio procent sedan 1995. 
(Lärarförbundets verksamhetsberättelser, 2006–2007.) 

Och förslaget presenteras 
I maj 2008 presenterar regeringens särskilda utredare Jörgen Ullenhag 
(FP) utredningen om lärarlegitimation och kvalifikationssteg för lärare, 
Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52). I utredningen 
konstateras att andelen behöriga lärare med adekvat utbildning har 
minskat sedan skolan blev kommunal, och att lagstiftningen öppnat för 
skilda tolkningar gällande krav på lärares utbildning. Mot bakgrund av 
denna utveckling ser regeringen behov av skärpta behörighetsregler. 
Syftet med en statlig auktorisation av lärarna är att stärka kvaliteteten på 
undervisningen, förbättra elevresultaten samt öka likvärdigheten i 
skolan. Högskoleverkets utvärdering av lärarutbildningen 2005 visar att 
lärarutbildningar ser väldigt olika ut i Sverige och att kvaliteteten 
varierar mellan utbildningarna liksom kopplingen till forskning. Från att 
läraryrkets reglering successivt skärpts under 1960- och 1970-talet så 
skedde en avreglering av behörighetskraven i samband med kommun-
aliseringen i början av 1990-talet. Stora möjligheter ges för studenterna 
att utforma sin egen utbildning, och kritik har riktats särskilt mot att 
lärare saknar kunskap om betyg och bedömning samt läs- och skriv-
inlärning. Vidare framförs att studenternas förkunskaper är svaga och 
examinationskraven låga. (SOU 2008:52.) 

Utredningens förslag bygger på att ett kvalifikationssystem ska införas, 
som ska stimulera till professionell utveckling inom läraryrket. Efter 
genomgången lärarutbildning och examen ansöker läraren om en tids-
begränsad anställning och genomför ett provår. Provåret beskrivs som 
en viktig del i legitimationssystemet, där den nya läraren introduceras i 
yrket av en mentor i form av en legitimerad lärare, som tillsammans med 
rektor bedömer lärarens utveckling. Efter fullgjort provår och yttrande 
från rektor kan läraren ansöka om legitimation hos Skolverket. Av legi-
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timationen ska tydligt framgå vilka ämnen, årskurser och skolformer 
som läraren är behörig i. Tre behörighetsnivåer föreslås i grundskolan: 
grundskollärare från förskoleklass till och med årskurs tre, grund-
skollärare från årskurs fyra till sex samt grundskoleadjunkt i årskurs sju 
till nio. För undervisning på gymnasiet som gymnasieadjunkt krävs 
lärarexamen med 120 högskolepoäng i ett ämne. Undantag från legi-
timation får endast ges ett år i taget. Kravet på legitimation ska träda i 
kraft den 1 juli 2010 och lärare ska kunna ansöka om legitimation från 
den 1 januari samma år. Lärare med examen som varit verksamma under 
2000-talet på heltid i minst två år ska beviljas legitimation och undantas 
från provår. För obehöriga verksamma lärare ska legitimation ej beviljas. 
(SOU 2008:52.) 

Övriga förslag är att gymnasielektorer och särskilt kvalificerade lärare 
ska utses. För att bli särskilt kvalificerad lärare krävs, förutom lärar-
examen och legitimation, vitsordad tjänstgöring i fyra år. Dessutom ska 
läraren antingen ha bedrivit pedagogiskt utvecklingsarbete eller ha 
avlagt licentiatexamen. För att bli gymnasielektor är kravet doktors-
examen. Som gymnasielektor förväntas läraren ta ansvar för ämnes-
utvecklingen i gymnasieskolan, liksom för handledning, mentorskap och 
kvalitetsarbete. Vidare framhåller utredaren att Skolverket ska fastställa 
en kompetensprofil för lärare med kriterier som kan kompletteras med 
till exempel LR:s etiska regler. En särskild nämnd, Lärarnas ansvars-
nämnd, föreslås också inrättas av Skolverket. Nämndens uppgift är att 
pröva om lärarlegitimationen i förekommande fall ska dras in om läraren 
visat prov på grov oskicklighet eller olämplighet. (SOU 2008:52.) 

I utredningsförfarandet har samråd genomförts med arbetsgivar- och 
fackliga organisationer som LR och Lärarförbundet. Dokumentstudier 
och genomgång av tidigare forskning genomfördes också inledningsvis; 
detta för att få en bild av vad som kännetecknar lärares professionalism, 
hur behörighetsreglerna utvecklats historiskt över tid inom läraryrket 
liksom inom andra yrkesgrupper. Utöver detta har även intervjuer 
genomförts med till exempel lärare, rektorer, skolhuvudmän och för-
äldrar inom ramen för utredningen. (SOU 2008:52.) 

Det framhålls i utredningen att bland de länder som har någon form av 
lärarauktorisation framträder Skottland, Kanada och Australien, där 
Skottland lyfts fram som en förebild. Det svenska förslaget har många 
likheter med det skotska systemet även om det finns skillnader, 
framhåller utredaren. I Skottland är lärarna i högre grad delaktiga i legi-
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timeringen, och registreringen görs av en organisation med lärar-
majoritet efter provåret30. Alla nya lärare garanteras dessutom en plats 
av staten med lön och handledare. Kriterierna för att bli registrerad 
bygger på tre faktorer: att läraren har professionell kunskap och 
förståelse, professionell färdighet och skicklighet samt lever upp till 
professionella värden och har ett personligt engagemang. Ett sextiotal 
indikatorer som är indelade i undergrupper beskriver kunskaper som en 
registrerad lärare förväntas ha: kunskap om aktuell forskning och 
läroplanen, relevanta planeringar, anpassning av undervisningen efter 
elevens behov med mera. Som lärare kan man också ansöka om att bli 
chartered teacher – särskilt kvalificerad lärare – vilket innebär avsevärt 
lönepåslag. Chartered teacher kan nås på olika sätt genom utbildning för 
master eller genom bedömning av arbetet. Vid misskötsel eller bristande 
kompetens kan en lärare bli av med sin registrering. I Kanada har 
Ontario ett system som liknar Skottlands liksom Queensland i 
Australien. Tydligare behörighetsregler finns i många länder jämfört 
med Sverige även om legitimationssystem inte är införda. Varken de 
nordiska länderna eller Frankrike, Italien eller Spanien har legitimation 
eller auktorisation. Danmark har dock fastlagda ämneskombinationer, 
Finland fasta lärarkategorier med krav på forskningskännedom och 
pedagogisk och metodisk skicklighet och Frankrike, Italien och Spanien 
har högre krav på ämneskunskaper ju högre upp i åldern man kommer, 
skriver utredaren. (SOU 2008:52.) 

Utredaren framhåller vidare att läraruppdraget blivit alltmer komplext 
och att lärares kompetens och professionalism är avgörande för under-
visningens kvalitet och elevernas resultat. Ett fåtal svenska veten-
skapliga studier och utredningar har gjorts som berör auktorisation 
kopplad till lärarprofessionen. Enligt en OECD-rapport från 2005 före-
kommer dock auktorisation i utbildningssystem där lärarutbildningar 
upplevs ha olika kvalitet och att lärarutbildning inte ger tillräckliga 
kvalifikationer. Sammanfattningsvis menar utredaren att definitionen av 
en kvalificerad och professionell lärare är samstämmig i forskning, ut-
redningar och de studerade länder som har system med auktorisation. 
Läraren behöver ha goda ämneskunskaper, kunna tillämpa teori i 

30 GTCS är en lagstadgad organisation med ansvar för lärarfrågor. GTCS består av ett råd 
med företrädare för olika intressen såsom t.ex. myndigheter, kommuner, universitet, 
kyrka och föräldrar. Lärare är i majoritet och val till organisationen sker vart fjärde år. 
GTCS finansieras genom obligatoriska avgifter från lärarna. 
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praktiken, reflektera med kollegor samt ta ansvar undervisningen i 
enlighet med uppsatta mål. (SOU 2008:52.) 

Fackliga synpunkter 

”Det går bra för Lärarnas Riksförbund!”31 

Metta Fjelkner sammanfattar 2008 som ett mycket framgångsrikt år för 
Lärarnas Riksförbund. Utredningsförslagen som läggs av regeringen är 
framgångar för LR:s politik. Lärarlegitimationen upplevs som en 
historisk chans att uppvärdera läraryrket i Sverige – en fråga som LR 
drivit under många år, skriver LR:s förbundsordförande. LR:s kongress 
bevakades av ett stort antal medier. Förutom kungen, statsminister 
Fredrik Reinfeldt (M) och utbildningsminister Jan Björklund (FP), deltog 
ett stort antal gäster från regering, riksdag, departement med flera 
myndigheter, skriver Fjelkner. Lärarutbildningsutredningen som 
tillsatts av regeringen betraktas av Fjelkner som en ytterligare framgång 
för LR (Fjelkner, 2008, LR:s verksamhetsberättelse). Lärarnas Riks-
förbund har fått gehör för i princip allt som förbundet ville uppnå för tio 
år sedan, skriver Fjelkner (Fjelkner, 2010, LR:s verksamhetsberättelse). 

”Regeringens förslag om lärarlegitimation är starkt präglat av Lärar-
förbundet”32 

Lärarförbundet argumenterar under 2008 för att auktorisationen ska 
omfatta alla lärare och framhåller i verksamhetsberättelsen 2009 att man 
arbetat med legitimationsfrågan inför ett kommande förslag från 
regeringen. Det är viktigt att nå ut mer i media, och förbundets egna 
medier har en viktig roll. Lärarförbundets politik har varit framgångsrik 
och man har lyckats stoppa försämringen av arbetstiden, skriver för-
bundet. Ett nytt huvudavtal har införts som ger inflytande för anställda. 
Avtalet reglerar att lärare inte ska vara tvungna att vara tjänstlediga för 
att studera inom det så kallade Lärarlyftet. Välutbildade lärare är en 
framgångsfaktor, påpekar Sirén. Förbundet stöder förslaget om en 
masternivå för alla lärare och framhåller lärarutbildningens koppling till 
forskning som en viktig faktor för yrkets professionalisering. Förbundet 
har arbetat hårt för att få medel till skolnära forskning och argumenterar 

31 Citatet är Metta Fjelkners, ordförande i LR (Fjelkner, 2010, s. 3, LR:s verksamhets-
berättelse). 

32 Citatet är hämtat ur Lärarförbundets verksamhetsberättelse (2010, s. 13). 
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för utvecklandet av ett utbildningsvetenskapligt forskningsområde. 
Bedömarkompetensen och vikten av kvalitetsarbete fortsätter att 
diskuteras inom Lärarförbundet som en viktig faktor för läraryrket ur ett 
yrkesetiskt perspektiv. Yrket handlar ständigt om etiska överväganden, 
skriver förbundet, liksom arbetet med att utveckla lärares yrkesspråk 
(Lärarförbundets verksamhetsberättelser, 2008–2009; Sirén, 2008, 
Lärarförbundets verksamhetsberättelse). Lärarförbundet initierar under 
2010 kampanjen Allt börjar med en bra lärare, och sociala medier utgör en 
viktig plats för opinionsbildning. Avtalsrörelsen blev tuff, skriver 
förbundet, men förtroendetiden är säkrad. Lärarna har inflytande över 
läraryrkets utveckling, och regeringens förslag om lärarlegitimation är 
liksom läroplanen för förskolan i hög grad influerat av Lärarförbundet, 
framhålls i verksamhetsberättelsen (Lärarförbundets verksamhets-
berättelse, 2010; Sirén, 2010, Lärarförbundets verksamhetsberättelse). 

Lärarlegitimationen beslutas i bred enighet 
I oktober 2010 lägger Alliansregeringen sin proposition om en lärar-
legitimation, Legitimation för lärare och förskollärare (Prop. 2010/11:20), 
vilken i hög grad liknar utredningens förslag. För lärare och förskollärare 
ska legitimation vara ett krav för att anställas utan tidsbegränsning, efter 
lärar- eller förskollärarexamen och ett års tjänstgöring med stöd av en 
mentor. Endast legitimerade lärare, med något undantag33, ska ha rätt att 
sätta betyg. Skolverket ska meddela legitimationer och upprätta register 
över legitimationerna. En särskild nämnd – Lärarnas ansvarsnämnd – 
ska bildas för att pröva varningar och återkallande av legitimationer. 
Propositionen innehåller också förslag om att lektorstjänster och tjänster 
för särskilt kvalificerade lärare ska inrättas som karriärsteg för lärare. 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011 och tillämpas fullt 
ut den 1 juli 2012. (Prop. 2010/11:20.) 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar 
sig mot förslaget att legitimation inte lagstiftas för alla lärare (SOU 
2010/11: UbU5). Socialdemokraterna (Motion 2010/11:Ub4) och 
Vänsterpartiet (Motion 2010/11:Ub6) saknar tydliga mål med intro-
duktionsåret och Vänsterpartiet är tveksamma till att rektor ska bedöma 

33 Lärare i modersmål och yrkesämnen på gymnasial nivå och inom vuxenutbildningen 
undantas från kravet på legitimation liksom fritidspedagoger och lärare i verksamhet 
med särskild pedagogisk inriktning. (2 kap. 17–19 §§ i Skollag 2010:800.) 
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lärarna. De vill se en gemensam legitimation för hela skolväsendet 
(Motion 2010/11:Ub6). Miljöpartiet föreslår att legitimationen kan vara 
en del av utbildningen och inte som i regeringens förslag delas ut efter 
avslutad (Motion 2010/11:Ub7). Både Socialdemokrater (Motion 
2010/11:Ub4) och Sverigedemokrater (Motion 2010/11:Ub5) menar att 
regeringen underskattat konsekvenserna av reformens genomförande 
och det stora omställningsarbete som kommer att krävas i skolor och 
kommuner. De påpekar vikten av att både stat och huvudmän genomför 
utbildningsinsatser som krävs (SOU 2010/11:UbU5). 

Förslag på en ny lärarutbildning, Bäst i klassen – en ny lärarutbildning 
(Prop. 2009/10:89), ingår som ett led i den borgerliga regeringens 
reformering. Den sammanhållna lärarutbildningen ersätts nu av fyra nya 
examina: förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen. 
För att kvalificera redan yrkesverksamma lärare införs utbildnings-
satsningen Lärarlyftet som ska ge lärare möjlighet att studera på tjugo 
procent med bibehållen lön. Även utbildningsinsatser för lärare som 
saknar lärarexamen presenteras i propositionen. Den utbildningsveten-
skapliga forskningens betydelse för lärarutbildningen diskuteras. 
Alliansregeringen gör dock bedömningen att inga förändringar ska ske, 
utan den utbildningsvetenskapliga kommittén som infördes 2001 av den 
socialdemokratiska regeringen ska finnas kvar inom Vetenskapsrådet. 
Argumentet är att utredningar visat att lärosätena ännu inte förverkligat 
intentionerna med att etablera utbildningsvetenskapen som ett 
forskningsområde av hög vetenskaplig kvalitet. Det tidigare kravet på 
medfinansiering från lärosätenas sida föreslås dock avskaffas. (Prop. 
2009/10:89.) 

LR:s ordförande Metta Fjelkner summerar 2011 med att legitimationen 
är klubbad i riksdagen och att förbundet ska vara stolta över att ha fått 
igenom så mycket under de senaste tio åren. Från 1992, då beslutet om 
att driva legitimationsfrågan togs, har kampen för förbundets idéer 
pågått och nu gett resultat, framhåller Fjelkner. Ett konkret förslag på 
hur en karriärstege för lärare skulle kunna se ut presenterades under 
2011, och en utredning har tillsatts av regeringen genom LR:s initiativ, 
skriver förbundet. Fjelkner är dock inte nöjd med ”utslätandet” av olika 
lärarkategorier. Förskollärarlegitimation är en sak och lärarlegitimation 
är en annan. Huvudmannafrågan har också varit aktuell under året 
genom förbundets lansering av antologin ”Kommunaliseringen av skolan. 
Vem vann – egentligen?”. Syftet med antologin är att visa på konse-
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kvenserna av kommunaliseringen. (Fjelkner, 2011, LR:s verksamhets-
berättelse; LR:s verksamhetsberättelse, 2011.) 

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén skriver att 2011 blev ett viktigt 
år. Lärarförbundet har påskyndat legitimationsfrågan och påpekar 
vikten av att läraryrket ska vila på vetenskaplig grund. Lärarförbunden 
har också fått politikerna att inse det orimliga i lönegapet mellan lärare 
och andra yrkesgrupper. En grund för en framgångsrik avtalsrörelse 
2011 hade lagts med kampanjen Efterlysning: Högre lärarlöner, 10 000 mer 
i månaden. Det är bra att staten tar ansvar för lärares karriärmöjligheter, 
att förskolan uppvärderas och att skolledares inflytande ökat. Förbundet 
menar att både lärarlyftet och introduktionsåret skapat diskussioner som 
gynnat läraryrket. (Lärarförbundets verksamhetsberättelse, 2011; Sirén, 
2011, Lärarförbundets verksamhetsberättelse.) 

Legitimationen skjuts upp och Skolverket och regeringen får kritik 
Skolverket hinner inte pröva alla ansökningar om legitimationer varför 
regeringen skjuter upp införandet till den första december 2013. 
Förslaget presenteras i propositionen Senare tillämpning av vissa 
bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare och om särskild 
utbildning för vuxna (Prop. 2011/12:144). Lärarförbunden ställer sig 
positiva till förslaget förutsatt att datumet är fastställt. LR föreslår också 
att betygsättande lärare ska prioriteras vid handläggningen: 

Lärarförbundet anser att regeringen så snart som möjligt bör besluta 
om ett datum för när bestämmelserna ska börja tillämpas så att 
arbetet med bl.a. introduktionsperioden och mentorskapets 
utformning inte riskerar att stanna av. /…/ Lärarnas Riksförbund 
föreslår att betygsättande lärare ska prioriteras vid hand-
läggningen av ärenden om legitimation, om Skolverket gör 
bedömningen att det är svårt att hinna meddela samtliga 
legitimationer fram till den 1 juli 2013. (Ibid, s. 15.) 

Bland de politiska partierna märks dock en kritik även om de är positiva 
till reformen. Ibrahim Baylan (S) framhåller att lärarlegitimationen är en 
viktig reform för att öka kunskapsresultaten i skolan och höja statusen 
på läraryrket – eleverna har rätt till behöriga lärare och läraryrket måste 
bli mer attraktivt för att de begåvade studenterna ska söka. Men Baylan 
oroas av hur den borgerliga regeringen har hanterat införandet, vilket 
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riskerar reformens syfte. Införandet måste beskrivas som ett fiasko, 
skriver han, men betonar att detta inte får äventyra reformen (Motion 
2011/12:Ub13). Sverigedemokraterna är också kritiska och menar att 
rättssäkerheten för eleverna hotas när inte alla lärare omfattas av 
legitimationen. SD påpekar att lärarstudenterna måste garanteras sin 
introduktionsplats men finansieringen är ett problem (Motion 2011/12: 
Ub12; Motion 2011/12:Ub505). 

Miljöpartiet anser också att lärarlegitimationen är en viktig 
kvalitetssäkring av det svenska skolväsendet, i den meningen att den kan 
öka förtroendet för lärarprofessionen och innebär ett skydd för eleverna. 
MP oroas dock av regeringens skolpolitik och att lärarlegitimationen är 
underfinansierad. Fyrtiotusen lärare skulle behöva komplettera sin 
utbildning för att få legitimation, och Lärarlyftet II är inte en tillräcklig 
åtgärd, säger MP. Sveriges lärare och elever riskerar att få betala priset 
för reformer som genomdrivs alltför snabbt och utan tillräcklig 
finansiering, tid och samordning. Tydligare bestämmelser om vad 
introduktionsåret ska innebära behövs. Det är dessutom tveksamt om 
man i efterhand ska kunna underkänna en lärares behörighet att 
undervisa i ett ämne som läraren tidigare varit behörig i, skriver MP, och 
föreslår ett system för att validera undervisningserfarenhet. (Motion 
2011/12:Ub14; SOU 2011/12:UbU20.) 

Det är ett misslyckande att ansvarig myndighet inte klarat av att utfärda 
legitimationerna på utsatt tid och att myndighetshandläggningen 
delegerats till bemanningsföretag, skriver Lena Hallengren (S). Lärare 
med många år i tjänsten erbjuds heller inte validering. Alla lärare borde 
dessutom omfattas av legitimationen, framhåller Hallengren, som menar 
att regeringen verkar betrakta vissa lärarkategorier som ett slags B-lag. 
(Motion 2012/13:Ub249.) 

Problem med introduktionsåret förs också fram och att reglerna är 
otydliga. Fyra av tio nya lärare har inget introduktionsår, påpekar 
Socialdemokraterna, vilket undergräver reformen. Skolhuvudmännen är 
också ovilliga att organisera introduktionen, diskutera lönesättningen, 
anställningsformerna och nedsättning av arbetstiden för både den 
nyanställde och mentorn. Få studenter söker till lärarutbildningarna 
samtidigt som Sveriges Kommuner och Landsting bedömer att det 
behövs åttiotusen nya lärare år 2020. Socialdemokraterna menar att 
Sverige nu har en nationell lärarkris. Sverige borde lära av exempelvis 
Skottland, som för flera år sedan gjorde precis de misstag den svenska 
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regeringen nu gör, och som efter ett par år gjorde om systemet. Där 
garanterar staten introduktionsårsplatser på ett liknande sätt som i dag 
görs för läkarna i Sverige. (Motion 2011/12:Ub402; Motion 
2012/13:Ub404.) 

Kritiken fortsätter under hösten 2012. Sverigedemokraterna argu-
menterar för att modersmåls- och yrkeslärarnas rätt att sätta betyg utan 
legitimation ska tas bort och att staten måste ta ett större ansvar för att 
introduktionsåret ska fungera. SD hänvisar till Skolinspektionens 
granskning av huvudmännens hantering och att det brister i riktlinjer 
från regeringen. Det är en slarvig politik för Sveriges lärare, skriver SD. 
(Motion 2012/13:Ub431; Motion 2013/14:Ub465.) 

Miljöpartiet anmäler regeringen till KU 
Regeringen beskriver den kritik som framkommit från utbildnings-
utskottet och i motioner angående Skolverkets handläggning samt de 
problem som omgärdat reformens genomförande. Regeringen beslutar 
att avsätta ytterligare medel till Skolverket och följer noga myndighetens 
redovisning av hur legitimationsärendehanteringen går gällande antal, 
ekonomisk analys och prognos (Regeringens skrivelse 2012/13:62). 
Miljöpartiet anmäler dock regeringens hantering av lärarlegitimations-
reformen till konstitutionsutskottet (KU) för stora brister i beredningen, 
vilket har bidragit till att reformen inte har kunnat genomföras som 
ursprungligen beslutades. Reformen är för viktig för att hanteras slarvigt 
av regeringen, säger MP. KU bekräftar att regeringens hantering av 
behörighetsförordningen (SFS 2011:326) kännetecknats av brister 
(Motion 2012/13:Ub9; SOU 2011/12:KU20). 

Men regeringen föreslår nya ändringar. I juni 2013 presenteras förslag 
till att vissa lärarkategorier ska få uppskov med legitimationskravet: 
Vissa bestämmelser om legitimation och behörighet för lärare och förskollärare. 
Utbildningsutskottet tillstyrker regeringens förslag att lärare i grund-
särskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan, särskild utbildning för 
vuxna och vissa lärarkategorier i grundskolan och gymnasieskolan får 
uppskov med legitimation till den 30 juni 2018. (Prop. 2012/13:187; SOU 
2013/14: UbU6.) 

I april 2014 kommer en ny proposition – Ändrade regler om introduktions-
period och legitimation för lärare och förskollärare. Regeringen föreslår nu en 
ändring av skollagen. Legitimation ska erhållas direkt efter en lärar- eller 
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förskollärarexamen, samtidigt som det blir ett krav för huvudmännen att 
ge nyanställda lärare och förskollärare ett introduktionsår. Responsen 
från lärarförbunden är nu skarpare än tidigare. Lärarförbundet och LR 
menar att detta är rättsosäkert, och Skolinspektionen och Skolverket 
avstyrker förslaget (Prop. 2013/14:220). Socialdemokraterna menar att 
introduktionsperioden ska vara en grundläggande del av lärar-
legitimationen. Otydlighet och ryckighet har präglat reformens in-
förande och regeringen har nu skjutit över problemen på huvudmannen 
(Motion 2013/14:Ub20; SOU 2013/14:UbU17). 

Miljöpartiet är mycket kritiska till legitimationsreformen och kräver 
kontinuerlig uppföljning och utvärdering. De skriver att 

Reformen är ett lapptäcke av bestämmelser, övergångsregler och 
undantag. Det gör att det skapas osäkerhet, och reformens legi-
timitet skadas. Snåriga behörighetsbestämmelser skapar oklarhet. 
(Motion 2013/14:Ub576, s. 16.) 

Reformen har skjutits upp och justerats, och riksdagens kritik har 
ignorerats, skriver MP. Regeringens skolreformer är ett hastverk och 
resultatet av en ideologi där professionen inte varit delaktig i 
reformarbetet. Miljöpartiet menar också att införandet av mål- och 
resultatstyrning och decentraliseringen av beslutsfattandet bidragit till 
att öka den administrativa bördan för lärare. Miljöpartiet är också 
kritiska till begreppet förstelärare, som de menar är stigmatiserande, och 
föreslår i stället begreppet utvecklingslärare. Generella lönepåslag måste 
också till, förutom påslagen för karriärtjänsterna. (Motion 2013/14:Ub21; 
Motion 2013/14:Ub576.) 

Ibrahim Baylan (S) hävdar att reformens genomförande är ett fiasko som 
riskerar dess trovärdighet. Karriärtjänsterna som inte omfattar förskol-
lärare vittnar också om en gammaldags politik, framhåller S. (Motion 
2013/14:Ub568.) 

Men lärarförbunden är ändå ganska nöjda… 
LR:s ordförande Metta Fjelkner skriver också i verksamhetsberättelsen 
2012 att inrättandet av lärarlegitimationen har präglats av stora problem. 
Ansvarigt departement och ansvarig myndighet har inte varit tillräckligt 
förberedda för att implementera reformen, och bristerna har lett till att 
regeringen varit tvungen att skjuta upp införandet av reformen. 
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Sammantaget är dock LR ändå mycket nöjda. Införandet av lärar-
legitimationen och behörighetsreglerna är en fråga som prioriterats högt 
av LR, och förbundet spelar en avgörande roll i svensk skoldebatt, 
skriver LR. LR menar också att regeringens förslag på hur ett karriär-
system ska se ut överensstämmer med förbundets modell. Fullt utbyggt 
skulle det generera åttahundraåttio miljoner kronor till cirka tiotusen 
förstelärare och lektorer (Fjelkner, 2012, LR:s verksamhetsberättelse; 
LR:s verksamhetsberättelse, 2012). Bo Jansson tar över som LR:s 
förbundsordförande 2014 och påpekar att förbundet arbetat för 
revideringar av legitimationsreformen och varit pådrivande i 
karriärlärarreformen. Jansson beskriver LR som en stark och viktig 
påverkansfaktor, såväl i tvister med arbetsgivaren som i media, och 
förbundet driver professionsfrågorna vidare. Det är viktigt att lärare och 
skolledare ges mer inflytande. Tillsammans med Skolledarförbundet 
fortsätter LR att kräva ett statligt övertagande av skolan, skriver 
förbundet (Jansson, 2013-2014, LR:s verksamhetsberättelser; LR:s 
verksamhetsberättelser, 2013–2014). 

Eva-Lis Sirén skriver om betydelsen av välutbildade lärare och karriär-
vägar för lärarna. Karriärlärartjänster, förstelärare och lektorstjänster är 
effekten av hårt fackligt arbete under lång tid där Lärarförbundet satt 
läraryrket på dagordningen. Lärarförbundet har också arbetat med att 
förbättra och utveckla legitimationsreformen, framhåller förbundet, 
liksom att driva ett antal kampanjer för att en statlig utredning om 
lärares administrativa arbete ska tillsättas. (Lärarförbundets verk-
samhetsberättelse, 2012.) 

Lärarförbundet rubricerar år 2013 som “Året då skolan blev väljarnas 
viktigaste fråga” (Sirén, 2013, s. 5, Lärarförbundets verksamhets-
berättelse). Eva-Lis Sirén konstaterar att Lärarförbundet varit mest 
synligt av alla förbunden under året och att ökningen av medlemstalet 
är ett mål som infriats. Förbundet har fått gehör för förändringar i 
legitimationsreformen, och lärares löner ökar mer än andras där årets 
tvååriga avtal ger sju procent i lönepåslag. Dock är det lärarkris i 
kommunerna, skriver Sirén (Sirén, 2013, Lärarförbundets verksamhets-
berättelse). Johanna Jaara Åstrand tar över som ordförande i Lärar-
förbundet 2014 efter Eva-Lis Sirén, som innehaft posten i fjorton år. Jaara 
Åstrand betonar liksom Sirén vikten av enad profession, högre lärarlöner 
och minskad administration för lärare. Lärarbristen och kunskaps-
resultaten är de viktigaste utmaningarna, enlig Jaara Åstrand. Lärare har 
dock fått ökat inflytande, och politikerna har lyssnat, vilket märks till 
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exempel i form av högre löner, konstaterar Jaara Åstrand (2014, 
Lärarförbundets verksamhetsberättelse; Lärarförbundets verksamhets-
berättelse, 2014). 

4.6 Sammanfattande diskussion 

I detta kapitel har en del av avhandlingens övergripande frågeställning 
behandlats: hur har relationen mellan lärarförbundens intentioner och 
argumentation och den statliga styrningen gestaltats under perioden 1992 till 
2014 med fokus på hur legitimationskravet som facklig professionsstrategi i 
relation till den statliga styrningen framträtt? I kapitlet har huvudsakligen 
avhandlingens första delfråga behandlats: Hur framträder de fackliga 
professionsstrategierna och hur tas de emot? Redogörelsen har belyst hur 
professionsargument framträtt i det fackliga materialet under denna 
period och hur dessa tagits emot politiskt. Professionsaspekter med 
utgångspunkt i Abbott (1988, 1991) som fokuserats är: lärarlegitimation 
som facklig strategi för professionalisering, organisering genom samverkan 
mellan förbunden, fackens strategier för att öka inflytandet genom 
opinionsbildning, utvecklandet av en yrkesetik inom förbunden samt krav på en 
stärkt forskningsanknytning till läraryrket. Likaså har i kapitlet beskrivits 
hur de politiska partierna diskuterat legitimation, lärarutbildning och 
forskning samt hur förslagen presenterats och beslutats. Avslutningsvis 
har diskussionen om legitimationsreformens genomförande berörts 
både ur fackligt och politiskt perspektiv. 

LR drivande i legitimationsfrågan 
Under 1992 fattar LR beslut om att driva frågan om en lärarlegitimation 
efter att ha aktualiserat frågan året innan; detta som en konsekvens av 
lärarutbildningens avreglering och borttagandet av de fastställda ämnes-
kombinationerna. För att, som de skriver, garantera kompetens, kvalitet 
och läraryrkets professionalism föreslår LR en legitimation. Lärar-
förbundet oroas av den differentierade lärarutbildningen och betonar 
vikten av samarbete med LR för att få gehör i debatten. Som framgår av 
verksamhetsberättelserna drivs professionsfrågorna av båda lärar-
förbunden från 1990-talets början och under hela perioden, även om 
kravet på en legitimation blir gemensamt först på 2000-talet. Legitima-
tionen lyfts då gemensamt fram som professionsstärkande för läraryrket, 
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genom argument om skärpta behörighetskrav och höjd kvalitet på 
undervisningen. Ett tydligt statligt ansvar innebär ökad likvärdighet för 
eleverna, samtidigt som det stärker och uppvärderar läraryrkets status, 
framhåller förbunden. Båda förbunden argumenterar också för vikten av 
att stärka den vetenskapliga kunskapsbasen för läraryrket, vilket 
uttrycks i termer av krav på en starkare koppling mellan utbildning och 
forskning, mer praxisnära forskning och möjligheter för lärare att 
doktorera. En utvecklad yrkesetik betonas också. En övergripande fråga 
som också återkommer är vikten av att delta och synas i debatten för att 
lyfta fram de utbildningspolitiska frågorna. Förbunden driver kam-
panjer tillsammans och samverkar med företrädare för politiska partier 
och näringslivet liksom myndigheter och högskolor. För att nå ut med 
sitt budskap formaliserar förbunden samarbetet 1996 genom bildandet 
av Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd. Parti-
politiskt märks vissa skillnader mellan förbunden såtillvida att LR ut-
trycker sympati med de borgerliga partierna medan Lärarförbundet 
framhåller samarbetet med S-regeringen i arbetet med den sammanhålla 
lärarutbildningen i början av 2000-talet. 

I partiernas argumentation märks också en tydlig höger-vänster upp-
delning fram till mitten av 2000-talet. De borgerliga partierna 
argumenterar för en förändrad lärarutbildning och legitimation i en rad 
motioner. Samtliga förslag avslås av utbildningsutskottet som menar att 
det inte finns behov av något behörighetsdokument eller förändrad 
lärarutbildning. Hänvisning görs till skollagens reglering av kommuner-
nas skyldigheter och examensordningen för lärosätena. Social-
demokraterna ändrar dock hållning och tillsätter en utredning våren 
2006. S-regeringen vill nu utreda möjliga former av legitimation för 
lärare samt en differentierad lärarutbildning. Efter regeringsskiftet 
hösten 2006 genomför Alliansregeringen en ny differentierad lärar-
utbildning och inför legitimationsreformen. Genomförandet av 
legitimationsreformen kompliceras med förseningar och ändringar och 
får stark kritik både av oppositionen och de båda lärarförbunden. Både 
LR och Lärarförbundet beskriver sig dock sammantaget som fram-
gångsrika med inflytande över den politiska dagordningen och det 
faktum att legitimationen blivit verklighet. 

Opinionsmässig facklig framgång 
Sammanfattningsvis kan perioden från 1992 och fram till 2011, då 
legitimationen beslutas, med utgångspunkt i studiens professions-
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teoretiska ansats, betraktas som en opinionsmässigt politisk framgång 
för lärarförbunden. Den av LR drivna frågan ligger i linje med de 
borgerliga partiernas förslag, som leder till en proposition i riksdagen 
(Prop. 2010/11:20) efter en nära tjugoårig facklig offensiv. Den 
förändrade regleringen med skollagens krav på legitimation som grund 
för undervisning och anställning av lärare konkretiserar den juridiska 
legitimiteten enligt studiens definition av professionsbegreppet. 
Reformer som syftar till att stärka läraryrkets forskningsanknytning 
införs under perioden. Detta sker dels i samband med lärarutbildnings-
reformen 2001 (Prop. 1999/2000:135), som behandlar frågan om 
inrättandet av en utbildningsvetenskaplig kommitté, och dels genom 
regleringar i den nya skollagen som införs år 2011 (SFS 2010: 800). Den 
nya skollagen reglerar att undervisningen ska vila på vetenskaplig 
grund, vilket är en förändring jämfört med den tidigare skollagen från 
1985 (SFS 1985:1100) och att legitimerade lärare med minst en licentiat-
examen ska kunna utses till lektorer. 

Med utgångspunkt i Abbotts teori och empiriska exempel (1988, 1991), 
visar detta kapitel således hur lärarorganisationernas interna 
professionsarbete får genomslag på den offentliga arenan och hur 
politiskt eniga beslut omsätts i lagstiftning. Lärarorganisationernas 
strävan att stärka professionen har också likheter med psykologernas 
och sjuksköterskornas kamp några decennier tidigare, vilket beskrevs i 
kapitel två. Den maktkamp mellan förbunden som pågått under tidigare 
decennier, och som diskuterades i föregående kapitel, är emellertid nu 
inte synlig. Ideologiskt överbryggas lärarnas historiska skiljelinjer som 
genom kommunaliseringen skapade ett missnöje inom båda 
lärarförbunden. Beskrivningen av Lärarförbundet som ”vinnare” och LR 
som ”förlorare” i kommunaliseringsprocessen, en bild som framträder i 
båda förbundens böcker (Johansson & Fredriksson, 1993; Carle, 
Kinnander & Salin, 2000), är inte tydlig i den fackliga empiri som för-
bundens verksamhetsberättelser utgör. I dessa berättelser är bilden mer 
samstämmig. 

Både Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund beskriver sitt missnöje 
över kommunaliseringen i termer av en hotad lärarautonomi och att 
kvaliteten i lärarutbildningen inte kan garanteras efter statens av-
reglering av lärartjänster. I verksamhetsberättelserna framträder bilden 
av att förbunden driver likartade professionsfrågor om forskning, 
yrkesetik och legitimation, liksom fackliga frågor om lön och 
yrkesvillkor. Denna beskrivning ligger i linje med Mausethagen och 
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Granlunds (2012) forskning om situationen i Norge. Författarnas 
förklaring är att det är lättare för en enad större facklig organisation att 
få inflytande och kunna omdefiniera professionsbegreppet (ibid.). 

Balansen förändrad? 
Men även om bilden från den undersökta perioden visar på ett 
inflytande för båda lärarförbunden så innebär de tydligt avgränsade 
examina för olika lärarkategorier – ett brott mot trenden av homogeni-
sering av lärarkåren och lärarutbildningen – framför allt en framgång för 
de krav som LR drivit både före och efter 1992. Därvidlag kan den förda 
politiken också ses som ett uttryck för det utbildningsideal som härrör i 
läroverkstraditionen och ett återupprättande av det utbildningskapital 
som denna lärarkategori under flera decennier förlorat (Hallsén, 2013; 
Lilja, 2014). Maktbalansen mellan förbunden kan mot bakgrund av 
ovanstående resonemang åter sägas vara förändrad. Ämneslärarnas 
tidigare förlust av makt över yrket i takt med lärarutbildningens 
omdaning mot enhetslärare, hade inneburit att klasslärarens status 
höjdes, vilket beskrevs i föregående kapitel. En konkurrenssituation 
mellan lärarkategorierna hade uppstått när gränserna för lärar-
utbildningarna luckrades upp, och det uppstod frågor om vilka 
arbetsuppgifter som skulle höra till yrket. Samtidigt hade de TCO-
anslutna lärarna i Lärarförbundet stärkt sin professionella status genom 
lön och arbetstidsavtal. Men fackförbundens konflikt hade också sin 
grund i behörighetsfrågan. För LR var det självklart att utbildning i 
undervisningsämnena var det som gav behörighet, medan TCO-
förbunden starkt betonade den pedagogiska kompetensen. Som Lilja, 
(2014) och Ringarp (2011) framhåller betydde således professionalism 
olika saker för förbunden. 

En ideologikritisk reflektion 
Som framgått ovan är en slutsats i detta kapitel att lärarförbundens 
professionsargumentation varit framgångsrik, mot bakgrund av den 
professionsteoretiska analysen. Uttryckt i läroplansteoretiska termer kan 
lärarförbunden sägas ha utövat inflytande på den politiska formu-
leringsarenan (se t.ex. Lindensjö & Lundgren, 2000). Detta är en skillnad 
i jämförelse med reformprocessen i slutet av 1980-talet och början av 
1990-talet. Kommunaliseringen av lärartjänsterna drygt tjugo år tidigare 
genomfördes trots att lärarfacken och flertalet av de politiska partierna 
motsatte sig reformens genomförande, medan legitimationsreformen 
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däremot beslutas i stort samförstånd och i stor facklig och politisk 
enighet. Dessa slutsatser behöver dock problematiseras i det följande. 

Förbunden som objekt eller subjekt inom forskning 
Lilja (2014) drar i sin avhandling om legitimationsreformen en annan 
slutsats. Avhandlingen som i huvudsak bygger på forskningslitteratur 
och visst fackligt material, i form av remissyttranden på legitimations-
förslaget, ser reformen som statlig top-down styrning och uttryck för 
NPM. Lilja menar att lärarfacken utsatts för en normativ press som 
inneburit att de känt sig tvungna att använda en professionsretorik för 
att skaffa sig legitimitet på offentliga arenor, men att denna 
argumentation varit frikopplad från läraryrket. Som citatet nedan visar 
så menar Lilja att lärarförbunden borde ha tagit lärdom av forskningens 
varningssignaler, för att upptäcka dolda kontrollmekanismer i förslagen 
om ny lärarutbildning och legitimation som infördes 2010 respektive 
2011: 

In an attempt to take a more overall perspective on the Unions’ 
policies in relation to the two reforms comprising the policy 
context of this thesis, Study III uses institutional theory in order to 
try to understand how and why the Unions construct professional 
projects in order to raise the social status of teachers. Not least in 
relation to the warnings from the education policy research 
community that contemporary processes of state initiated 
strategies for professionalization are in fact ‘hidden’ control 
mechanisms resulting in the deprofessionalization of the teachers 
they claim to support. (Lilja, 2014, s. 108.) 

Citatet ovan är intressant ur flera perspektiv och belyser nödvändigheten 
av att diskutera forskningens utgångspunkter. En första reflektion är att 
citatet belyser den kritik som Bascia (2005, 2015) lyfter fram i sin 
forskning, nämligen att policyforskningen inte tar lärarfacken på allvar. 
Detta framgår ännu tydligare när Lilja (2014) utvecklar sitt resonemang 
om lärarfackens professionssträvanden. Han menar att lärarfacken, 
genom att imitera en väletablerad profession som läkarprofessionen, 
försökte skapa en bild av att även lärarna förtjänade samma offentliga 
legitimitet. ”By mimicking a well-established profession, like the medical 
profession, the Unions are trying to create an image of two equivalent 
professions deserving the same amount of public legitimacy,” (Lilja, 
2014, s. 108). Liljas slutsats är också att lärarnas professionsprojekt enbart 
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är en postmodern konstruktion, ett politiskt projekt som uttryck för en 
neoliberal ideologi, till skillnad från läkarnas, får man anta. I stället för 
att söka allianser med det politiska etablissemanget för att få inflytande 
och höjd status borde lärarförbunden utmana det politiska systemet 
genom konflikt, menar Lilja (2014). 

Sarfatti Larson (2018) framhåller dock att forskning visat att läkarkårens 
starka ställning och monopol i hög grad har byggt på politiskt goda 
relationer med staten. Detta statliga skydd har gett monopol och 
privilegier som inte kan tillskrivas professionsaspekter som specifik 
kunskapsbas, menar hon. De professionella kraven måste, menar hon, 
riktas mot staten och universiteten. Staten och universiteten är centrala 
för hur yrkesgruppers professionsrörelser mottas och hur yrkesgrupper 
definieras. Diskursen eller doxan formar strukturer som etableras om 
vad som kan utmanas i debatten och vad som framställs som legitimt. 
(Sarfatti Larson (2018.) 

Detta exemplifierar det som Abbott (1988) framhåller som centralt i sin 
teori, det vill säga att yrken som inom litteraturen framställs som en 
profession blir det, och att det ligger i professionens och forskningens 
intresse. I forskning som berörts i kapitel två beskrivs lärar-
organisationer också som fångna i en maktordning av NPM och statlig 
kontroll (se t.ex. Compton & Weiner, 2009; Karseth & Nerland, 2007). 
Med den förmodade avsikten att peka på läraryrkets problem så 
föreligger samtidigt en risk att detta pedagogiska samtal skapar och 
upprätthåller denna diskursiva praktik (jfr Lindensjö & Lundgren, 2000). 
Eller med Faircloughs (2015) och Biestas (2012) ord internaliseras den 
ideologiska praktiken och blir till ett sunt förnuft. I detta fall kan den 
sägas utgöras av idén om den tillfångatagna och maktlösa läraren. 

En slutsats av detta resonemang är vikten av empirisk forskning för att 
inte cementera dominerande berättelser, som Whorton (2016) pekar på. 
Vidare behöver policyforskning studera aktörer som exempelvis lärar-
organisationer och statliga institutioner både som drivande och 
receptiva i dialogen på arenor där beslut formuleras och medieras (jfr ex. 
Uljens & Elo, 2019). Men kapitlets slutsats om att lärarförbunden rönt 
opinionsmässig och politisk framgång exemplifierar även resonemanget 
som Börjesson (2003) för. Ett vetenskapligt anspråk kan vara sant – givet 
de egna utgångspunkterna – och en annan vetenskaplig utsaga kan vara 
lika sann med andra utgångspunkter och teoretiska ramar (ibid.). Med 
denna utsaga reses i sin tur även frågan om förklaringsgraden av de 
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valda teorierna i denna studie. Följande kapitel behandlar legitimations-
reformens framväxt ur ett annat empiriskt perspektiv. I det avslutande 
kapitlet förs ett sammanfattande resonemang om möjliga slutsatser 
avseende förbundens professionsprojekt och i förlängningen lärarnas 
professionella legitimitet. 

140 



 

 

          
        

          
             

         
      

 

  

 

      
  

 
          

      
         

        
       

  
       

           
       

        
          

    
   

 
         
      

 
      

       
      

       

  

 
             

    

              
         

         

- Vi har medverkat till att sätta skolan på den politiska agendan. 
Metta Fjelkner satte Lärarnas Riksförbund på kartan och jag har 
fortsatt det arbetet. Vi har varit väldigt konsekventa i att påpeka 
de brister vi har sett och vi har varnat också, i möten med politiker, 
i artiklar, det handlar om ett enträget arbete. Och jag tror att till 
slut når man en punkt där utvecklingen syns, säger Bo Jansson.34 

5 Formulering och realisering som medierad 
relation 1992–2014 

I detta kapitel beskrivs och analyseras i likhet med föregående kapitel 
legitimationsreformens framväxt och införande mellan 1992 och 2014, 
men med utgångspunkt i ett annat material och andra arenor. Kapitlet är 
en rekonstruktion av debatten i dagspress och facklig press med syftet 
att belysa debatt- och nyhetsflödet under den aktuella tidsperioden. 
Avhandlingens hela övergripande frågeställning utgör utgångspunkten: 
Hur har relationen mellan lärarförbundens intentioner och argumentation och 
den statliga styrningen gestaltas i ljuset av den debatt som omgärdat reformens 
framväxt och införande? I kapitlet behandlas specifikt avhandlingens 
tredje fråga: Vilka positioner intar facken, politiker och övriga aktörer och hur 
belyses de i debatten? I kapitlet beskrivs hur argumenten formuleras och 
förändras över tid. De professionsaspekter med utgångspunkt i Abbott 
(1988, 1991) som särskilt fokuseras i detta kapitel är: 

• fackliga strategier för att öka inflytandet genom opinionsbildning 

• lärarlegitimation som facklig strategi för professionalisering. 

Det undersökta materialet består av tre större dagstidningar: Dagens 
Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD) och Uppsala Nya Tidning (UNT) 
samt lärarförbundens medlemstidningar: Lärarnas tidning (Lt), utgiven 
av Lärarförbundet, och Skolvärlden (Sv), som är Lärarnas Riksförbunds 

tidning. 35 Olika slags röster framträder i debatten. Ett stort antal artiklar 

34 Citatet är ett yttrande av den nytillträdde förbundsordföranden för LR, Bo Jansson, i 
Skolvärlden september 2014 (Hernvall, 2014-09-08, Skolvärlden). 

35 DN och SvD valdes utifrån att de är de största svenska morgontidningarna och UNT 
representerar en större lokal morgontidning. Politiskt beskrivs DN som en oberoende 
liberal dagstidning, SvD som en obunden moderat och UNT som en liberal 
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är skrivna av fackliga och politiska företrädare, och i tidningarnas egna 
artiklar framträder förutom dessa aktörer lärare, forskare och 
myndighetspersoner med flera. I likhet med kapitel fyra utgörs kapitlet 
av en empirisk redovisning som följer en tidsmässig kronologi. I detta 
kapitel tas en utgångspunkt i teman som framträtt i materialet. Dessa 
teman kan övergripande rubriceras som argument för och emot 
legitimation, procedurfrågor med koppling till reformens införande, upplevda 
effekter, politiska åtgärder och förändringar av reformen samt juridiska 
implikationer. I den sammanfattande diskussionen syntetiseras dessa 
teman som olika diskurser vilka synliggör ideologiska utgångspunkter. 

Den offentliga arenan kan beskrivas som ett handlingsrum där intressen 
drivs och där en rad aktörer positionerar sig. I ett alltmer medialiserat 
landskap blir just denna offentliga kamp mycket viktig, inte minst för att 
skapa politiskt tryck. Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv representerar 
debatten således både formulerings- och medieringsarenor. Samtidigt 
berör diskussionen i hög grad också reformens implementering, det vill 
säga realiseringsarenan. Även om traditionell media idag fått 
konkurrens av så kallade sociala medier så utgör debatten i dagspress en 
viktig källa. Precis som Wiklund (2006) framhåller är media och dess 
mediering ett viktigt område för studier av utbildningspolitik och hur 
diskurser legitimerar vissa sanningar och kunskaper men inte andra. 

5.1 LR:s mediala offensiv 

På 1990-talet startar Lärarnas Riksförbund en medial kampanj i syfte att 
få gehör för sina professionskrav som beskrivits i föregående kapitel: 
legitimation, möjlighet till forskning och vetenskaplig förankring av 
utbildningen, men också högre löner och bättre karriärvägar för att höja 
statusen på läraryrket. DN skriver att lärarnas kampanj har effekt genom 
en konsekvent bearbetning av medier. De borgerliga partierna medger 
att de tagit intryck av LR, och Socialdemokraterna menar att det är bra 

morgontidning (www.ne.se, 2019-07-12). Texterna utgörs av ledare, debattartiklar, 
insändare, nyhetsartiklar, reportage samt kortare notiser. Ambitionen är att beskriva 
ett debatt- och nyhetsflöde under den aktuella tidsperioden. Urvalet baseras inte på 
valda årtal utan med utgångspunkt i träffar på sökordet lärarlegitimation. Mot bakgrund 
av detta förfarande är representationen över tid inte jämnt fördelad. Vissa årtal är inte 
representerade medan ett stort antal texter förekommer vissa år. 
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att LR sätter fokus på skolfrågorna även om kampanjen tangerat 
svartmålning av svensk skola. (Carlberg & Stenberg, 1998-08-18, DN.) 

I januari 1992 uppmärksammar DN i en nyhetsartikel att Lärarnas 
Riksförbund och Svenska Arbetsgivareföreningen tillsammans gett ut en 
debattskrift – Skola futura – där de argumenterar för lärares profession-
alitet kopplad till lärarlegitimation, karriärvägar och individuella löner. 
DN skriver att LR:s förslag säkerligen kommer att stödjas av utbildnings-
minister Per Unckel (M) som i en proposition argumenterar för ett 
lärarcertifikat och karriärvägar för lärare (Alfredsson, 1992-01-09, DN). 
Inför valet 1994 debatterar Per Unckel (M) och Lena Hjelm-Wallén (S) 
skolfrågor inbjudna av LR. Hjelm-Wallén ifrågasätter förslaget om en 
lärarlegitimation och säger att hon kommer att upphäva ’Unckel-
lärarutbildningen’ direkt efter valet (Alfredsson, 1994-08-24, DN). 

LR:s förste vice ordförande Tomas Johansson talar om en kris i skolan. 
Det är brist på utbildade lärare, och lärarutbildningarna attraherar inte 
motiverade studenter i tillräckligt stor utsträckning. En legitimation 
skulle vara stärkande och utvecklande för läraryrket liksom kvalificerad 
fortbildning och högre lön. En gymnasielärare har elva procent lägre 
livslön än yrkesgrupper med enbart gymnasieutbildning, och en 
ingångslön på tolv till tretton tusen kronor, framhåller Johansson. Han 
medger även att LR:s syfte är att få till stånd en debatt i de här frågorna 
(Johansson, 1995-07-09, SvD). DN påpekar i december 1995 att Krist-
demokraterna nu motionerar om lärarlegitimation som ett sätt att höja 
läraryrkets status (TT, 1995-01-25, DN). 

Partipolitisk respons 
Folkpartiet argumenterar i DN debatt i januari 1998 om lärarnas status 
som en ”ödesfråga”. Jan Björklund, folkpartistiskt skolborgarråd i 
Stockholm, kritiserar tillsammans med partikollegan Lars Leijonborg 
Socialdemokraternas skolpolitik. De menar att den socialdemokratiska 
politiken sedan 1960-talet medverkat till att läraryrkets status sjunkit. 
Många studenter avbryter lärarutbildningen eller väljer andra ut-
bildningar i första hand, framhåller de, och de befarar att den framtida 
lärarkompetensen i naturvetenskapliga och tekniska ämnen är hotad. 
Men det är förståeligt, säger de, att yrken som civilingenjör lockar mer 
med dubbel lön och högre status än högstadielärarjobbet. Under 
perioden 1995 till 2005 kommer ungefär 90 000 nya lärare att behövas, 
samtidigt som läraryrkets löneläge i en internationell jämförelse ligger 
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lägre än i de flesta andra industriländer. De argumenterar för införandet 
av en lärarlegitimation som ska utfärdas efter godkänd utbildning och 
praktik. Förebilden är AT-läkarnas tjänstgöring. Likaså behöver det 
inrättas en motsvarighet till ansvarsnämnden inom hälso- och 
sjukvården som ska pröva ärenden där lärare misskött sitt arbete. 
Avslutningsvis diskuteras frågan om karriärtjänster för lärare och vikten 
av att inrätta och bemanna lektorat, framför allt i gymnasieskolan. På så 
sätt stärks kontakten med forskningsvärlden, och lärares egen 
forskningserfarenhet tas tillvara, framhåller Leijonborg och Björklund 
(Leijonborg & Björklund, 1998-01-24, DN). Birgitta Ohlsson (FP) pekar 
också på att liberalerna har ett arv att förvalta som bygger på Fridtjuv 
Bergs reformidéer med en professionell lärare som har status som 
kunskapsförmedlare (Ohlsson, 1998-01-26, DN). 

Tomas Johansson, som nu är ordförande i LR, poängterar vikten av att 
politiker på alla nivåer måste ta ansvar för skolan, och han kopplar 
samman de ekonomiska besparingarna med läraryrkets försvagade 
status. Bättre löne- och arbetsvillkor för lärarna måste till, menar han, 
och pekar på lärarlegitimation, forskning och etiska regler som exempel 
på faktorer som kan professionalisera läraryrket (DN, 1998-04-24; 
Johansson, 1998-03-11, DN). Yrkesetiken som lärarförbunden driver 
gemensamt är en viktig fråga för lärare precis som för läkare, jurister och 
psykologer, framhåller Johansson. Lärare måste kunna hantera både 
arbetsrättsliga och etiska frågor (Hagberg, 1999-05-16, SvD; Leonardz, 
1996-10-04, SvD). ”Man kan dra paralleller till de etiska principer som 
gäller för läkare och som syftar till att skydda patienten och hävda 
dennes rätt till god vård och behandling”, säger Tomas Johansson, och 
betonar att det handlar om att hävda elevernas rätt. Om en lärare inte 
upprätthåller de etiska reglerna så ska han eller hon kunna fråntas sin 
legitimation (Böe, 1999-10-24, DN). Johansson betonar att LR under 
många år har fört fram professionskraven. Han hoppas på ett brett 
politiskt stöd och påpekar att flera partier står bakom kraven (Johansson, 
1998-11-26, SvD). 

I debatten inför valet 1998 skriver DN:s politiska kommentator Eva 
Stenberg att lärarnas fackliga lobbykampanj tagit skruv, att politikerna 
påverkats och att väljarna nu anser att skolan är en av valets viktigaste 
frågor. Sverige börjar i skolan är namnet LR:s kampanj som inleddes 
hösten 1997 och som inneburit en systematisk bearbetning av politiker, 
beslutsfattare och nyhetsmedier. LR medger att lobbykampanjens syfte 
varit att skapa opinion i skolfrågor men också att tydligt framhålla oron 
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som finns. Tjugo miljoner kronor har förbundet satsat, och LR har anlitat 
ett lobbyföretag för att formulera budskapet och att få ut det i medierna. 
Och de politiska partierna har reagerat. Folkpartiet begär en extra 
riksdagsdebatt om skolfrågor, och Jan Björklund (FP) säger att Folk-
partiet har tagit intryck av LR:s undersökningar av lärarlöner. Flera av 
de partiföreträdare som DN intervjuat betraktar LR:s kampanj som 
avgörande för att skolfrågorna dominerat så i den politiska debatten: 

- Det har varit en mycket bra kampanj. Man har tagit fram väldigt 
många bra förslag, säger Beatrice Ask, moderaternas talesman i 
skolfrågor. (Carlberg & Stenberg 1998-08-18, Dagens Nyheter.) 

- Visst har vi påverkats. Kravet på en gymnasieexamen är ett 
tydligt exempel på en fråga där jag blev inspirerad av LR, berättar 
Andreas Carlgren, vice ordförande i centerpartiet. (Ibid.) 

- LR har förtydligat en del saker. Det har varit intressant med de 
undersökningar de gjort. De har lyckats föra upp skolfrågorna till 
debatt, verkligen, säger Inger Davidson i kd. (Ibid.) 

Socialdemokraterna är också nöjda även om viss kritik märks: 

- Det är bra att LR sätter fokus på skolan, även om kampanjen har 
haft inslag som ligger ganska nära svartmålning av skolan, tycker 
skolminister Ylva Johansson (S). (Ibid.) 

LR:s ordförande Tomas Johansson är nöjd med kampanjen och säger att 
många partier ligger i linje med förbundets förslag (ibid.). Han pole-
miserar med Socialdemokraternas skolminister Ingegerd Wernersson 
som i ett debattinlägg frågar sig vem som kommer att välja läraryrket 
efter LR:s kampanj och att Sverige har en bra skola: 

Min motfråga blir: Är det lättare att skylla på en facklig organisa-
tion som beskriver verkligheten än att erkänna politiska misstag 
och ta politiskt ansvar? (Johansson, 1999-08-27, Svenska Dagbladet.) 

Kritiska röster om debatten 
I debatten märks även lärare som är kritiska till LR och legitimationen. 
Här framhålls att gymnasieläraryrket, som tidigare haft hög status, bra 
lön och varit ett intressant alternativ inom akademiska studier, nu är 
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lågavlönat och mest handlar om tillsyn. Sammantaget innebär detta att 
få söker sig till yrket (Karlsson, 1998-12-13, SvD). Förändringar har heller 
inte initieras av lärare utan har kommit uppifrån (Ryhming, 1998-02-05, 
SvD). Medierna beskrivs också som en orsak till läraryrkets svart-
målning. ”Jag älskar mitt jobb, men om jag säger det tittar folk förvånat 
på mig.”, säger en lärare i SvD (Asker, 2001-08-20, SvD). 

Författaren Ola Larsmo anser att debatten framställer lärarkåren som 
problemet och att Leijonborgs och Björklunds budskap innehåller 
motsättningar (Larsmo, 1998-02-06, DN). Professor Lars Lönnroth menar 
att kraven på lärarna bygger på ett slags politiskt utopiskt tänkande som 
ingen legitimation kan råda bot på. Lärarlegitimation kan i lika liten grad 
transformera lärarna som seriefiguren Socker-Conny skulle kunna bli 
nobelpristagare.36 Stora klasser, omotiverade elever samt politisk och 
medial press har gjort lärarna till försvarslösa offer på ett sätt som andra 
yrkesgrupper, till exempel läkare, sluppit (Lönnroth, 1998-02-15, SvD). 
Fil lic. Göran Albinsson Bruhner, före detta medarbetare på SvD, tycker 
att problemet är att LR driver krav som medlemmarna inte är betjänta av 
och att legitimationen leder till ett skråväsende. Problemet, menar 
Albinsson Bruhner, är att det saknas konkurrens inom utbildnings-
området (Albinsson, Bruhner, 1998-01-30, SvD). 

Politisk oenighet om lärarutbildning och legitimation 
I juni 1999 presenterar den socialdemokratiskt tillsatta lärarutbildnings-
kommittén sitt förslag till en ny lärarutbildning. Mer praktik och större 
flexibilitet i att välja ämnen är det nya, framhåller utredaren Jan 
Björkman (S), liksom möjlighet för andra yrkesgrupper att komma in i 
skolan genom att få tillgodoräkna sig annan utbildning. Ytterligare ett 
förslag i utredningen är inrättandet av ett nytt utbildningsvetenskapligt 
forskningsområde eftersom kommittén menar att forskningen är efter-
satt, skriver DN. Betänkandet får positivt mottagande av båda lärar-
förbunden även om LR saknar förslag om legitimation (Sjöblom, 1999-
06-16, DN). Folkpartiets Lars Leijonborg och Jan Björklund hävdar dock 
att denna lärarreform kommer att sänka läraryrkets status ytterligare. De 
menar att den är en fortsättning på 1980-talets vänsterpolitik som 

36 Socker-Conny är en seriefigur skapad 1985 av Joakim Pirinen. Socker-Conny beskrivs 
som en burdus och burlesk figur som drabbar samman med en oförstående omgivning. 
(www.ne.se, 2017-11-19.) 
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minskat ämneskunskaperna för låg- och mellanstadielärare och ned-
värderat läraryrket. Björklund och Leijonborg framhåller att Folkpartiet 
och LR:s förslag om en lärarlegitimation inte blivit belyst, och att en 
legitimation inte bara skulle höja lärarnas ämneskompetens utan också 
deras löner. Detta verkar dock inte kommittén vilja, menar Leijonborg 
och Björklund (FP) (1999-08-11, DN). Björklund skriver att Sveriges 
gymnasiepolitik inte är något föredöme, att det behövs fler lektorer för 
att höja den akademiska kvaliteten i skolan och uppmanar Ingegerd 
Wärnersson (S) att riva upp gymnasiereformen och göra upp med arvet 
efter Göran Persson (S) (Björklund, 2000-06-29, SvD). 

Socialdemokraterna liksom Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser dock 
inte att någon lärarlegitimation ska införas. Lärarutbildningen är till-
räcklig som behörighetsgivande institution, menar partierna. (Brozin, 
Bohman, Edlund & Jacobsson, 2002-09-12, Lt.) 

Folkpartiet håller skolkonferens den 16 augusti 2003. De lägger fram ett 
program som innebär att den senaste lärarutbildningsreformen ska rivas 
upp och ersättas med tydligt skilda utbildningar till förskole-, 
grundskole- och gymnasielärare, skriver SvD (SvD, 2003-08-17). Jan 
Björklund (FP) hävdar att skolpolitiken präglats av ”förflumning” under 
de senaste årtiondena, vilket medfört att ämneskunskaper tonats ned till 
förmån för sociala kompetenser. Socialdemokraterna har nedvärderat 
skolan, menar Björklund; ingen skulle komma på tanken att säga att det 
behövs fler ’vuxna i vården’ om det exempelvis saknas barnläkare. En 
skola för bildning och kvalitet kan inte uppnås utan välutbildade lärare. 
Svensk skolpolitik måste läggas om radikalt och statusen på läraryrket 
höjas med en lärarlegitimation som ersätter begreppet behörighet, 
hävdar Björklund (2004-07-02, DN). Han vill också se mer av statlig 
styrning och är kritisk till kommunpolitikerna som enligt hans mening 
inte är kompetenta att leda skolan, skriver DN (Petzell, 2002-08-17, DN). 
Folkpartiet menar att lärarutbildningen behöver göras om och skriver: 

Vi inser att genomförandet av ny stor lärarutbildningsreform i 
Sverige innebär ytterligare en omvälvande omstrukturering i ett 
skolväsende som redan är sönderreformerat. De problem vi nu ser 
med sjunkande resultat i svensk skola och med en alltför låg 
attraktionskraft till läraryrket är emellertid inget Sverige kan stå 
likgiltigt inför. Det är dags att erkänna att svensk utbildnings-
politik i många avseenden varit inne på fel spår. (Leijonborg, 
Björklund & Nilsson, 2005-03-20, Dagens Nyheter.) 
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Folkpartiet hänvisar till en enkät som LR genomfört. Den visar att endast 
trettiosex procent av de nyutexaminerade lärarna för yngre elever fått 
utbildning i till exempel läsinlärning, skrivande och matematik (ibid.). 
Kristdemokraterna beklagar att partiet 2001 ställde sig bakom dåvarande 
S-regeringens lärarreform och argumenterar nu på samma sätt som 
Folkpartiet för att legitimationen ska utfärdas av Skolverket, precis som 
Socialstyrelsen legitimerar vårdyrkena (DN, 2005-10-05; Leife & Anders-
son, 2005-11-28, UNT). 

5.2 ”Från nej till ja om auktorisation”37 

Lärarförbundet, som tidigare sagt nej till legitimation, driver sedan 2002 
frågan tillsammans med LR, skriver Lärarnas tidning. I princip alla partier 
ställer sig nu bakom någon typ av lärarauktorisation, framhåller Eva-Lis 
Preisz, ordförande i Lärarförbundet. Hon menar att en legitimation 
skulle klargöra skillnaden mellan behöriga och obehörig lärare, höja 
statusen för läraryrket och göra det mer attraktivt. Det blir en kvalitets-
stämpel för elever och föräldrar, fortsätter hon. Lärarförbundet har 
utarbetat nio så kallade principer om auktorisation och anser i likhet med 
LR att legitimationen ska vara statlig samt att behörigheten ska regleras 
i skollagen. (Pettersson, 2005-12-22, Lt.) 

Våren 2006 meddelar skolminister Ibrahim Baylan (S) att han kan tänka 
sig att diskutera en legitimation med lärarfacken och att en legitimation 
är ett sätt att höja lärarnas status. Baylan ser dock att arbetsmarknadens 
parter ska komma överens om detta, skriver SvD (Holmström, 2006-01-
04, SvD; Malmström, 2005-03-14, SvD). Uppsala Nya Tidning beskriver 
bakgrunden till förslaget, som började utredas under den dåvarande 
borgerliga regeringen i början av 1990-talet, men som inte följdes upp 
efter den socialdemokratiska regeringens tillträde 1994, och påpekar att 
Folkpartiet drivit frågan sedan 1997 utan att tidigare få gehör från 
Socialdemokraterna (UNT, 2006-01-04). 

Ulla Lindgren och Åsa Morberg, pedagogikforskare i Gävle, är positiva 
till förslaget om en lärarlegitimation, som de menar stärker lärar-
professionen och kvaliteten i undervisningen. Men de ser också att 

37 Citatet är hämtat ur Lärarnas tidning (Pettersson, 2005-12-22, Lärarnas tidning). 
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förslaget väckt många känslor, och frågar sig om det beror på att det är 
valår, om facken strävar efter monopol på arbetsmarknaden eller om 
förslaget är ett sätt att slippa ta tag i skolans problem? De betonar att en 
lagändring måste till och att politiker, fackförbund, kommuner och lärar-
utbildning måste göra gemensamma ansträngningar för att garantera 
lärarförsörjningen och kvaliteten i undervisningen. Lärare hoppar av på 
grund av stress i yrket och kommunerna gör inte tillräckligt för att intro-
ducera nya lärare. (Lindgren & Morberg, 2006-03-10, SvD.) 

Lärarlegitimation är snart en verklighet och båda lärarfacken är positiva, 
meddelar DN i april 2008. Den tidigare riksdagsmannen Jörgen Ullenhag 
(FP) utreder förslaget på uppdrag av skolminister Jan Björklund (FP) och 
förslaget kommer att presenteras i juni. Lärarutbildning, ett års tjänst-
göring och därefter ansökan hos Skolverket är förslaget i korthet, skriver 
DN. (DN/TT, 2008-04-02.) 

5.3 Utredningsförslaget diskuteras 

I maj 2008 presenterar regeringens särskilde utredare Jörgen Ullenhag 
(FP) huvuddragen i utredningen om legitimation och skärpta be-
hörighetsregler för lärare. Ullenhag säger att han inspirerats av 
Skottland som haft en liknande situation som Sverige med obehöriga 
lärare men kommit till rätta med problemet. Av legitimationen ska det 
framgå vilka ämnen och skolformer man är behörig att undervisa i, och 
möjligheten att dra in lärares legitimation ska också finnas, framhåller 
han. Den kan dock inte vara lika strikt som inom sjukvården; vid 
lärarbrist måste man kunna ta in obehöriga vikarier eller låta behöriga 
lärare undervisa i ämnen de inte är behöriga i, dock längst ett år i taget, 
framhåller Ullenhag. För betygsättning och fast anställning kommer det 
dock alltid att krävas legitimation, fortsätter han. Staten kommer heller 
inte att ansvara för provåret. Ansvaret bör ligga på skolorna men staten 
går in med en viss del av ersättningen för mentorer. Reformen innebär 
också ett tryck på huvudmän att utbilda sina lärare med pengar från 
Lärarlyftet, påpekar Ullenhag. Övergångsreglerna innebär att obehöriga 
lärare kan behålla sina tjänster och samtidigt fortbilda sig för att få 
legitimation, och behöriga lärare som jobbat i två år under 2000-talet ska 
beviljas legitimation. Ullenhag betonar också vikten av att skapa 
karriärvägar för lärare och betydelsen av att lärare ges möjlighet att 
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bedriva forskningsstudier inom ramen för sin tjänst. Skottland har varit 
en förebild här, fortsätter han, och den svenska benämningen ”särskilt 
kvalificerad lärare” är en motsvarighet till det skotska ”charter teachers”. 
Titeln erhålls genom vitsordad tjänstgöring eller genom licentiatexamen 
och på gymnasiet ska disputerade lärare kunna bli lektorer. Ett löne-
påslag om tiotusen kronor för särskilt kvalificerade lärare föreslås, 
liksom möjligheten att forska med bibehållen lön. Det är viktigt att lärare 
kan göra karriär och utvecklas inom yrket, betonar Ullenhag. (Lagerlöf, 
2008-05-26, Lt; Lindgren, 2008-05-27, 2008-05-29, Sv.) 

Lärarförbunden positiva men kritik finns 
Skolvärlden framhåller att Lärarnas Riksförbund från början var en-
samma om att driva legitimationsfrågan och att de då mötte motstånd. 
Frågan om karriärtjänster som också presenteras i utredningen känns 
hoppfull, säger LR:s ordförande Metta Fjelkner, även om automatisk 
löneförhöjning för de olika karriärstegen som läkarna har saknas i 
förslaget. Det måste också finnas garantier att staten bekostar fort-
bildningssatsningar och forskarskolor, skriver Skolvärlden (Lindgren, 
2008-05-27, Sv; Sv, 2008-06-11, 2008-10-20). Fjelkner påpekar vikten av att 
inte ”förslaget ska smulas sönder på vägen till riksdagen och lärarna 
återigen offras i partipolitiska strider.” (Lindgren, 2008-05-27, Sv). 
Fjelkner menar att detta vore ett svek i paritet med kommunaliseringen 
(ibid.). 

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preiz framhåller att legitimationen 
är ett bra förslag och jämför med andra yrken. Det skulle till exempel 
vara otänkbart att gå till en outbildad tandläkare eller få behandling av 
en olegitimerad läkare (Bynert, 2008-04-03, SvD). Utredaren Jörgen 
Ullenhag intervjuas i Lärarnas tidning och säger att 

- Vi tror att det innebär en ordentlig höjning av kompetensen med 
först en lärarexamen och därefter ett provår under ett profession-
ellt ledarskap. Då uppfyller du kraven för legitimation och kan an-
söka om den hos Skolverket som också fastställer behörig-
heten. (Lagerlöf, 2008-06-11b, Lärarnas tidning.) 

Lärarnas tidning skriver om Skottland som hade en likartad situation som 
i Sverige i mitten av 1990-talet, med brist på behöriga lärare, men att 
andelen behöriga och legitimerade lärare i det offentliga skolväsendet nu 
är 100%. För privatskolorna är siffran 98%, men där är det inte 
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obligatoriskt med legitimation (Lagerlöf, 2008-08-25, Lt). Det engelska 
lärarfacket säger dock nej till regeringens förslag om legitimation, med 
hänvisning till att man inte vill ha mer kontroll (Brozin Boman, 2009-10-
01, Lt). 

Lärarförbundet framför dock viss kritik mot utredningens förslag. Åter-
gången till stadieindelning med specifika behörigheter ses som ett steg 
tillbaka, liksom återinförandet av adjunkt- och lektorstitlarna. Förbundet 
beklagar också att alla lärare inte omfattas av reformen. Social-
demokraterna och Miljöpartiet delar Lärarförbundets kritik och menar 
att förslaget inte är tillräckligt finansierat. (Jällhage, 2008-05-27, DN; 
Lagerlöf, 2008-06-11a, Lt, 2008-10-30; Orre, 2008-12-04, Lt; Sirén, 2008-06-
17, UNT; Sirén, 2008-06-24, Lt.) 

Avsaknaden av en konsekvensanalys inför reformens genomförande är 
också en brist som Lärarförbundet påtalar. Förbundet befarar att det ska 
uppstå ett organisatoriskt kaos i skolan när många lärare blir obehöriga 
och ska vidareutbildas. De vill att regeringen tillsätter en arbetsgrupp 
som kan utreda förslaget ytterligare och de konsekvenser som reformen 
innebär. Provårsplatserna borde också hanteras av staten och inte vara 
lärarnas ansvar, menar ordföranden Eva-Lis Sirén. (Orre, 2008-10-19, Lt; 
Svahn, 2008-10-19, DN; SvD, 2008-10-20.) 

LR hoppas på en statushöjning och höjda löner för läraryrket samt att en 
ny lärarutbildning i kombination med lärarlegitimationen också kan få 
fler män att vilja bli lärare, säger Fjelkner (SvD, 2008-12-20). Kon-
kurrensen om platserna i Skolverkets utbildningssatsning Lärarlyftet blir 
dock hård, påpekar LR, och framhåller att det är rimligt att lärarna inte 
ska behöva betala för att skaffa sig behörighet (Hårdstedt, 2008-06-17, 
UNT). 

Blandad respons i debatten 
Bland remissinstanserna ställer sig till exempel Skolverket bakom 
förslaget men säger nej till provåret, och myndigheten framhåller att 
lärarutbildningen ska bedöma de blivande lärarnas lämplighet. Sveriges 
Skolledarförbund anser dock att regeringen borde vänta och avvakta 
effekterna av den nya lärarutbildningen och skollagen (Orre, 2008-10-19 
Lt). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är kritiska till de snäva 
behörighetsreglerna som de menar inte löser frågan om läraryrkets 
status. SKL befarar fler visstidsanställningar och menar att det 
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grundläggande problemet är lärarutbildningens brister (Cervin, 2008-10-

27, Lt). Högskoleverket är kritiska till legitimationen och avstyrker 
förslaget. Myndigheten hänvisar till att det inte är bevisat att lärar-
legitimation ger ökad status och att provår är både dyrt och rättsosäkert 
(Andersson, 2008-10-14, Lt). En legitimation räcker heller inte för att 
säkerställa kvaliteten i skolan, menar Barnombudsmannen Lena Nyberg 
som förordar lämplighetstest i stället (Nyberg, 2008-11-13, UNT). 

I tidningarnas ledare och debattartiklar märks i övrigt en blandning av 
åsikter och argument. Moderater framhåller att Alliansen nu tar ansvar 
för att förbättra den svenska skolan genom en ny lärarutbildning och på 
sikt en lärarlegitimation som kommer att kvalitetssäkra läraryrket, höja 
attraktionskraften och förbättra elevernas förutsättningar att nå 
kunskapsmålen (Bill, 2008-07-14; 2009-08-18, UNT). Reformeringen av 
skolan som Alliansen genomför bådar gott, skriver SvD på ledarplats, 
och menar att Jörgen Ullenhags (FP) utredningsförslag innebär en 
avsevärd statushöjning för lärarkåren med uppdelningen av ämnen och 
årskurser och möjligheten att göra karriär. Det största problemet är 
lärarutbildningen, anser skribenten, men ”Det våras för kunskapen”, 
skriver SvD (SvD, 2008-05-28). Under rubriken ”Lärare ska tvingas skaffa 
legitimation” skriver DN att nu får obehöriga lärare med fasta tjänster 
bereda sig på att ta fram skolböckerna igen (Jällhage, 2008-05-27, DN). 
UNT påpekar att viss kritik nu lyfts mot legitimationen, även från liberalt 
håll, från att allting tidigare ”gått som på räls”. Kritikerna hävdar att det 
är ett gammaldags skråtänkande som gagnar lärarna och inte eleverna, 
framhåller UNT:s ledarskribent, som ändå ser poänger med förslaget 
(Rydå, 2008-05-27, UNT). 

Forskaren Åsa Morberg vid Högskolan Gävle är kritisk till begreppet 
provår som hon menar förknippas med en förlegad syn av granskning 
och kontroll. Hon föreslår att termen stödår bättre gagnar 
en professionell yrkesutveckling och finner belägg för detta i sin egen 
forskning. Bedömningsansvaret ska heller inte ligga på en kollega som 
är handledare utan på rektor, menar Morberg. (2008-09-02, Lt.) 

Svenska Dagbladets ledarskribent skriver att legitimationsförslag, 
karriärsteg och ny lärarutbildning är bra, men grundproblemet kvarstår. 
Det måste bli svårare att bli lärare: färre utbildningsorter, utbildnings-
platser och stramare behörighetskrav, är förslagen (Linder, 2008-10-26, 
SvD). Lärarstudenter och medlemmar i Studentkåren menar dock att 
utredningens förslag innebär en kraftig begränsning av studenternas 
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valfrihet med införandet av bestämda studiegångar och fasta ämnes-
kombinationer. Läraryrket är ett yrke, menar skribenterna, och därför 
ska det bara finnas en examen (Friberg & Gustafsson, 2008-12-19, DN). 

Skolvärlden summerar i december 2008 legitimationsfrågans framväxt. 
Statusen är nu återupprättad, skriver tidningen, men det har varit en 
lång process till det färdiga förslaget, och frågan har utretts av både en 
socialdemokratisk och en borgerlig regering. Centrala faktorer som lyfts 
fram är att staten ses som en garant för nationell likvärdighet inom 
utbildningen liksom nödvändigheten av att de bästa studenterna väljer 
lärarutbildningen (2008-10-29, Sv). Skolvärlden framhåller också att LR får 
stöd för sina synpunkter av OECD. I sin rapport Economic survey of 

Sweden 2008 anser OECD att Sverige bör genomföra förslaget om lärar-
legitimation och överväga om ansvaret för gymnasieskolan ska övertas 
av staten (Arevik, 2008-12-05; Lindgren, 2008-12-05, Sv). 

Regeringens lagrådsremiss 2009 
I december 2009 presenterar utbildningsminister Jan Björklund (FP) den 
lagrådsremiss som ska ligga till grund för en proposition våren 2010. 
Inget färdigt förslag finns ännu, säger Björklund, men regeringen åter-
kommer i februari 2010 i frågan liksom med förslag till ny lärar-
utbildning. Björklund anser att 1985 års skollag saknade kunskapsfokus 
och inte tydliggjorde behörighetsfrågan. Många av förslagen är också 
redan kända, fortsätter han: tydligare behörighetsregler och förslag om 
en legitimation. Båda lärarförbunden är nöjda. Lärarförbundets ord-
förande Eva-Lis Sirén uttrycker det som att regeringen stänger sväng-
dörren som skolhuvudmännen haft genom kryphål i den gamla 
skollagen, och LR:s ordförande Metta Fjelkner utbrister ”äntligen”, men 
påpekar samtidigt att hon inväntar förslaget om lärarlegitimation och 
fler lärarexamina. (Jällhage, 2009-12-16, DN; UNT, 2009-12-15.) 

Metta Fjelkner och industrimannen Carl Bennet argumenterar också i en 
gemensam artikel för att en ny lärarutbildning skulle innebära en 
kvalitetshöjning. Den statliga styrningen måste dock öka och finansi-
eringen av skolan behöver ändras. (Bennet & Fjelkner, 2009-06-08, DN.) 

Jan Björklund medger dock att den ekonomiska situationen försvårar 
möjligheterna att genomföra legitimationsreformen enligt de omfattande 
förslag som presenterades i utredningen (Rudhe, 2009-10-25, Lt). 
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Björklund poängterar vikten av att elever ska undervisas av behöriga 
lärare och säger att 

– Ingen vill bli opererad av en obehörig läkare. Elever bör inte 
undervisas av lärare utan utbildning /.../. (Helte, 2009-12-14, 
Lärarnas tidning.) 

5.4 Ny lärarutbildning och lärarlegitimation 

På våren 2010 skriver Skolvärlden om Alliansregeringens förslag till ny 
lärarutbildning, Bäst i klassen – en ny lärarutbildning. Den nya utbildning-
en innefattar fyra lärarexamina: förskollärarexamen, grundlärar-
examen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen med ett fast antal 
ämneskombinationer. Vidare ges ett förslag till lärarlegitimation. 

– Det är ingen dröm att reformera lärarutbildningen så snabbt 
efter den senaste reformen, men nackdelarna med den nu-
varande utbildningen är så stora, sa Jan Björklund på en press-
konferens i Rosenbad på torsdagen. – Läraryrket är det viktig-
aste yrket i ett land som vill satsa på framtiden. (Skolvärlden, 
2010-02-11.) 

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) rubricerar den nuvarande lärar-
utbildningen, som infördes 2001, som en B-utbildning som leder till 
dåliga anställningsvillkor och låg lön. Han hävdar att det är nödvändigt 
att reformera utbildningen och införa lärarlegitimation. Statusen måste 
höjas och den negativa synen på läraryrket ändras, och de presenterade 
förslagen är lösningen. Folkpartiet vill ha en kunskapsskola i likhet med 
Finland som har tio sökande per lärarutbildningsplats. (Kamil & Hassan, 
2010-07-04, UNT; Skeri, 2010-10-27, UNT; UNT, 2010-02-11.) 

Hårdare krav kommer också att ställas på lärarutbildningen när 
examensordningen ändras och fyra nya utbildningar införs, vilka i högre 
grad fokuserar ämneskunskaper, skriver SvD. Tidningen påpekar att Jan 
Björklund anser att den nuvarande utbildningen, som infördes av Social-
demokraterna 2001, minskat antalet sökande och att avgångsbetygen på 
de sökande försämrats. Kraven har varit för låga och utbildningen för 
allmänt hållen, skriver SvD. (SvD, 2010-02-12.) 

154 



 

 

     
     
      

       
      

        
      

       
           

      
 

      
        

          
       

      

      
     

 
          

           
            

  
 

     
         

  
         

    
 

   
       

       
        
      

   
 

     
      

 
 

”Vi inför yrkeslegitimation för alla Sveriges lärare 2012” 
Citatet ovan är Alliansregeringens i april 2010 (Reinfeldt, Olofsson, 
Björklund & Hägglund, 2010-04-11, DN) och aviserar den kommande 
propositionen för att, som de skriver, kvalitetssäkra läraryrket. Alltför få 
söker lärarutbildningen, behörigheten är otydlig och svenska elevers 
resultat sjunker, skriver regeringen. Med reformen vill regeringen få 
behöriga lärare och höja resultaten i svensk skola. Lärarnas anställnings-
villkor och introduktion i yrket ska förbättras och i reformpaketet ingår 
en ny gymnasieskola, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. 1 juli 
2012 ska reformen vara införd (ibid.; af Sandeberg, 2010-06-21, Sv). 

Socialdemokraterna välkomnar regeringens förslag, och Mikael Dam-
berg (S) framhåller att blocken är överens. Yrkeslegitimationen kommer 
att stärka skolans kvalitet och läraryrket som profession, och reformen 
är efterlängtad, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén. Sam-
tidigt pekar hon dock återigen på finansieringsproblemet (SvD, 2010-04-

12; Lt 2010-10-18; UNT, 2010-04-12a, 2010-04-12b, 2010-04-12c). LR:s 
ordförande Metta Fjelkner har emellertid i huvudsak lovord: 

-Utbildningsminister Jan Björklund ska ha heder av att han har 
varit så mån om att hålla löftet till lärarna om legitimation, efter-
som det var en utfästelse i valet 2006 vad gäller skolan, säger 
Fjelkner. (Uppsala Nya Tidning, 2010-04-12a.) 

Det finns dock några frågetecken som hon vill ta upp med utbildnings-
departementet. Fjelkner är också kritisk till Sveriges Kommuner och 
Landsting vars politik hon menar avprofessionaliserar lärarna (Sv, 2011-
04-07). LR är också nöjda med skrivningarna i den nya skollagen om att 
kunskapsuppdraget ska utgå från varje skolform: 

– Vi gläds åt att det nu blir tydligt vem som får tillsvidareanställas 
som lärare i den svenska skolan. Tillsammans med den kommande 
lärarlegitimationen kommer detta att bidra till en högre kvalitet i 
undervisningen och förbättrade förutsättningar för att man som 
elev ska kunna nå de nationella kunskapsmålen, fortsätter Metta 
Fjelkner. (Skolvärlden, 2010-06-22.) 

Bland skolledare märks positiva kommentarer, även om resurser för fort-
bildning kan bli ett problem. (Skeri, 2010-04-12, UNT.) 
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5.5 Enighet inför valet 2010 

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén hävdar att legitimationen är 
det bästa som gjorts för lärarkåren, även om förbundet önskat att alla 
lärare omfattades av reformen och att finansieringen varit mer genom-
tänkt. Introduktionsåret måste garanteras av staten, men med regering-
ens nuvarande förslag ska huvudmännen ansvara för genomförandet, 
och ersättningen är inte garanterad. Att modersmålslärare och yrkes-
lärare inte omfattas av reformen är en svaghet, framhåller Sirén 
(Holmström, 2010-04-11, Lt; Lindgren, 2010-06-09b, Lt). I propositionen 
framgår dessutom att läraren själv måste ansöka om sin introduktions-
plats. Sirén påpekar att Sverige inte får göra om samma misstag som 
Skottland där det tidigare kunde dröja lång tid för lärarna att få 
provårsplats och få ut sin legitimation. Den skotska modellen beskrivs 
som ett exempel på en framgångsrik facklig kamp och politiska initiativ. 
Lärare får också ett stort stöd från allmänheten och har hög status i 
Skottland, skriver Lärarnas tidning (Arevik, 2010-04-29; Lindgren, 2010-
12-21, Lt; Holmström, 2010-04-11, Lt). 

”Lärarlegitimation får tummen upp” i Dagens Nyheter (Flores, 2010-04-
13, DN). Med regeringens förslag om en yrkeslegitimation för lärare 
tillmötesgår man ett fackligt krav som Lärarnas Riksförbund drivit 
under många år. Förebilden är läkarnas AT-tjänstgöring, som för den 
yrkesgruppen varit en tillgång vid förhandlingar både om löner och 
arbetstider. Med legitimation kommer lärarna att stärka sin position på 
arbetsmarknaden, konstaterar DN (DN, 2010-04-13). 

Inför valet 2010 skriver Skolvärlden att skolan rankas som en av de 
viktigaste frågorna av svenska folket och att samtliga partier utom 
Vänsterpartiet förespråkar legitimation (Bergling & Nejman, 2010-09-06, 
Sv). LR:s Metta Fjelkner betecknar regeringens legitimationsförslag som 
en seger för lärarna och menar att 

– Lärarlegitimationen tydliggör lärarens arbetsuppgifter och visar 
vilka befogenheter man har. Det blir också tydligt att man ska ha 
en examen och vara utbildad i de ämnen och för de skolformer man 
ska undervisa i. Det blir slut med att ’en lärare är en lärare’, säger 
Metta Fjelkner/…/. (Skolvärlden, 2010-10-18.) 
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Fjelkner framhåller åter att Lärarnas Riksförbund lanserade förslaget 
redan 1992 och har kämpat för detta (ibid.). För lärare som redan i dag 
arbetar och är behöriga kommer det mest vara formalia att bli legiti-
merad, men för nyblivna lärare blir förändringarna större då avlagd 
examen följs av ett års mentorledd introduktionsperiod, skriver Skol-
världen. 

– Det går att jämföra med läkarnas AT-tjänstgöring. Rektor ska ge 
intyg om att man genomgått en godkänd introduktion och därefter 
går det att ansöka om legitimation, säger Jan Björklund. 
(Skolvärlden, 2010-10-18.) 

Skolvärlden ställer i november 2010 frågan till fyra riksdagspolitiker vad 
de vill med skolan efter valet, och det finns både ideologiska skillnader 
men också enighet, konstaterar tidningen. Skolans största problem är 
den bristande likvärdigheten, menar både S, V och FP. Angående 
förslaget om en lärarlegitimation så konstaterar moderaten Mats Gerdau 
att en proposition är lagd och beslut förväntas tas i riksdagen. (Sv, 2010-
11-03.) 

Socialdemokraternas nye utbildningspolitiske talesperson Mikael Dam-
berg är mycket positiv till regeringens förslag om en lärarlegitimation, 
och han vill se en blocköverskridande skolpolitik. (DN, 2010-10-18b). 
Han säger till DN att 

’Ett legitimationssystem bidrar till att säkerställa kvaliteten på 
lärarkåren som helhet, och till att höja statusen på läraryrket. På så 
vis kan läraryrket bli mer attraktivt’/…/. (Dagens Nyheter, 2010-10-
18b.) 

Men också kritiska röster 
Dagens Nyheters ledarskribent Johannes Åman skriver att yrkesgrupper 
som lärare inte självklart bör omfattas av legitimation. Legitimation 
behöver heller inte ses som en kvalitetsåtgärd utan som ett statligt 
försvar för att skolorna inte ska spara in på utbildade lärare, menar 
Åman (Åman, 2010-11-19, DN). SvD:s ledarskribent PJ Linder skriver om 
problemet med låga antagningsbetyg till lärarutbildningen, som inte blir 
löst av en lärarlegitimation utan genom att minska antalet utbildnings-
platser. Det lönar sig dåligt att utbilda sig till lärare och problemet är att 
man kan bli lärare om man har låga betyg. Skoldebatten måste handla 
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om kvalitet på undervisning och lärare (Linder, 2010-11-09, SvD). Den 
svenska skolan har problem med obehöriga lärare som saknar ämnes-
kunskaper, skriver UNT, och anser att båda politiska blocken är 
medvetna om att de försummat skolan i över trettio år. Den innevarande 
regeringen har dock inlett viktiga förändringar, fortsätter UNT, och 
skriver att ”S jobbar hårt på sin nya kunskapsimage:” (UNT, 2010-09-18). 
Lärarlegitimationen har både för- och nackdelar, men det måste vara 
möjligt både för akademiker som till exempel ingenjörer och jurister som 
för yrkeslärare, vilka är verksamma som lärare, att få legitimation och 
kunna tillgodogöra sig sin yrkesverksamhet, skriver UNT:s ledare 
(Rydå, 2010-10-18, UNT). 

Det är också ett problem att de flesta som har kompetens inom natur-
vetenskap och teknik söker sig till industrin där lönerna är högre, efter-
som lärarnas löner ligger i nivå med kommunalt anställda som saknar 
högre utbildning, menar en insändarskribent i SvD. Kommunerna är 
dock hårt pressade ekonomiskt och lönerna är inte en prioriterad fråga. 
Lärarnas status handlar om att lönerna måste höjas och att staten tar 
ansvar för skolan så att alla elever får kompetenta lärare. (SvD, 2010-05-
12.) 

Legitimationen kommer särskilt att vålla problem för friskolorna, vilka 
har en högre andel obehöriga lärare, säger Carl-Gustaf Stawström, 
kanslichef på Friskolornas riksförbund. Problemen kommer framför allt 
att uppstå vid betygsättning då det krävs att en behörig och legitimerad 
lärare deltar. Men Jan Björklund (FP) försvarar reformen med att det är 
bra att kommunerna får anstränga sig. Den höjer statusen på läraryrket 
och fler vill jobba som lärare, hävdar Björklund. (Lindgren, 2011-09-21c, 
Lt; SvD, 2010-10-18; UNT, 2010-10-18.) 

- I dag är det lärarbrist, framför allt inom naturvetenskapliga 
ämnen, eftersom det lönar sig bättre att jobba i näringslivet, 
säger Jan Björklund. (Dagens Nyheter, 2010-10-18a.) 

Nationalekonomen och forskaren Jonas Vlachos höjer ett varningens 
finger inför omröstningen i riksdagen om lärarlegitimationen. Han 
menar att den kommer att sänka lärarutbildningens och läraryrkets 
status ytterligare och stänga ute kompetenta personer från läraryrket. 
Det är bra att regeringen vill höja kvaliteten på lärarkåren, menar han in-
ledningsvis, men han är samtidigt genomgående kritisk till proposi-
tionen som enligt honom bygger på en felaktig jämförelse med läkar-

158 



 

 

          
        

          
         

      
           

       
          

      
      

           
       

   
 

      
           

       
     

          
     

          
              

     
   

   
          

      
      

    
 

 

         
        

          
      

          
         

         
 

         
       

yrket. Med en hänvisning till Högskoleverkets kritik av reformen, menar 
Vlachos att legitimation och provår försvårar en första anställning. Till 
skillnad från läkare, som i väntan på AT-tjänstgöring kan få dispens, 
kommer lärare utan legitimation däremot inte att få sätta betyg, vilket 
gör dem mindre anställningsbara. Ansvarsutkrävandet blir också 
svårare, menar han, eftersom lärare till skillnad från läkare inte har hand 
om enskilda personer. Huvudargumentet i artikeln är dock att legitima-
tionsyrken bygger på att man vet vilka färdigheter som ett yrke kräver, 
alltså vilka kandidater som ska väljas ut till utbildningen. Detta är inte 
möjligt inom lärarutbildningen, menar Vlachos. Han framhåller även att 
det saknas forskning som visar att en lärarexamen ger mer yrkesskickliga 
lärare än de som inte är utbildade. (Arevik, 2010-11-18, 2011-05-17, Lt; 

Sv, 2010-11-19; Vlachos, 2010-11-18, DN.) 

LR:s ordförande Metta Fjelkner och Lärarförbundets ordförande Eva-Lis 
Sirén bemöter gemensamt Vlachos i debatten och påpekar att han är 
okunnig. Lärarnas legitimation handlar precis som läkarnas om att 
skydda tredje part, framhåller de. Legitimationsreformen tydliggör 
lärares yrkesansvar och är ett skydd för eleverna, vilka står i beroende-
ställning till läraren. Vlachos påstår också felaktigt att läraren enbart har 
en relation till grupper och inte enskilda individer, menar de. Tvärtom 
så har lärare, till skillnad från läkare, en lång relation till eleven, och en 
central del av läraruppdraget handlar om att bedöma elevens kunskaper 
och upprätta utvecklingsplaner. Legitimationen ökar kraven på lärarnas 
kunskaper och höjer således kvaliteten i undervisningen. Introduktions-
året kommer också att bidra till kvalitet om stat, kommuner och fri-
stående huvudmän tar ansvar. Utbildade lärare är avgörande för under-
visningens kvalitet och elevernas resultat, framhåller de, och hänvisar till 
både forskning och erfarenhet. (Arevik, 2010-11-19, Lt; Fjelkner & Sirén, 
2010-11-19, DN.) 

Regelverket för ansökan om legitimation kopplat till utbildning och 
anställning är dock komplext, och lärare riskerar att missa legitima-
tionen, skriver Lärarnas tidning. För alla nyutbildade lärare efter 2012 
krävs introduktionsår innan legitimation kan sökas, liksom för utbildade 
lärare som inte jobbat de senaste sex månaderna. För obehöriga lärare 
krävs vidareutbildning medan behöriga lärare som jobbar kan söka 
legitimation direkt. Utbildningsdepartementet förklarar det dock som att 

— Gränsen måste dras någonstans. Man har kommit fram till att 
det är rimligt att den senaste anställningen får vara högst ett halvt 
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år gammal när ansökan om legitimation lämnas in, säger Kerstin 
Hultgren, ämnesråd på utbildningsdepartementet. (Lindgren, 
2010-11-16, Lärarnas tidning.) 

Regeringen föreslår dock ändringar så att utbildade lärare inte behöver 
gå ett introduktionsår för att få lärarlegitimation, till skillnad från det 
ursprungliga förslaget som innebar att man måste ha tjänstgjort som 
lärare under den senaste halvårsperioden. Den som har lärarexamen och 
som totalt arbetat ett år som utbildad lärare kan ansöka om legitimation, 
meddelar Bertil Östberg, statssekreterare hos Jan Björklund (FP). (Helte, 
2010-11-24, Lt; Sv, 2010-11-25; UNT, 2010-11-24.) 

– Legitimationen stramar upp hela systemet med behörigheter och krav 
och så. Det är den nya lärarutbildningen, högre lärarlöner, karriär-
reformer. Alla de här reformerna gemensamt vänder nu utvecklingen 
och vi har en kraftig ökning av söktrycket. Jag är inte nöjd, söktrycket 
behöver öka mer, men det har ökat väldigt kraftigt under några år.38 

5.6 År 2011 – ett reformhistoriskt år med vissa 

frågetecken 

Statsminister Reinfeldt (M) meddelar att regeringen ska göra 2011 till ett 
reformår för den svenska skolan med en ny lärarutbildning, lärar-
legitimation och fortbildningsinsatser för lärare i matematik, teknik och 
NO-ämnen. (Reinfeldt, 2010-12-31, SvD.) 

Legitimation, karriärtjänster och forskning 
Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén framhåller att Sveriges 
riksdag den 2 mars 2011 fattar beslut om en av de mest centrala 
reformerna i skolhistorien, vid sidan om folkskolans införande 1842 och 
grundskolans införande 1962. Hon skriver att läraryrket efter lång kamp 
blir ett legitimationsyrke, vilket kommer att leda till höjd status och 

38 Citatet är utbildningsminister Jan Björklunds (FP) i en intervju i Skolvärlden (Hedman, 
2014-08-21, Skolvärlden). 
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attraktivitet genom skärpningen av krav och yrkesansvar. Genom 
reformen tydliggörs vilka lärare som är utbildade, vilket är avgörande 
för lärarkårens professionalisering, liksom elevernas rätt att undervisas 
av behöriga lärare. Med legitimationen tillkommer också ett yrkesansvar 
att stå upp för yrkesetiken och ett professionellt yrkesutövande, fram-
håller Sirén. (Sirén, 2011-03-02, SvD.) 

Men införandet av legitimationen utmanar, säger Sirén. Hon oroas av 
tanken på att Skolverket och dess nya generaldirektör inte ska klara av 
att legitimera 180 000 lärare och att huvudmännen inte tar sitt ansvar för 
att fortbilda lärarna. Klarar de inte detta blir det organisatoriskt kaos, 
befarar Sirén (Sirén, 2011-04-08, Lt). Regelverket för lärarnas intro-
duktionsår är dock inte tydligt, och pengar måste avsättas till kom-
petensutveckling. Enligt statskontorets bedömning kommer minst 
40 000 lärare att behöva fortbildning, skriver hon. Och de medel som 
regeringen avsatt på 1,5 miljarder räcker inte. Sirén föreslår att 
regeringen tillsätter en grupp som får i uppgift att undersöka hur 
validering kan utformas under ett övergångsstadium. Vidare föreslår 
hon att forskare får utvärdera reformens införande och konsekvenser och 
det faktum att alla lärare inte omfattas av legitimation (Sirén, 2011-03-02, 
SvD). 

LR:s ordförande Metta Fjelkner diskuterar hur legitimationsreformen 
kan följas upp av en karriärstege. En tydlig statlig styrning och ett system 
med förstelärartjänster och lektorstjänster ska ge lärare ökad status och 
högre lön. Fjelkner presenterar detaljerade förslag på hur tjänster och 
löner skulle kunna utformas beroende på utbildningsnivå, behörighet 
och ansvar. Lärares löneutveckling har stått tillbaka i relation till andra 
yrkesgruppers under de senaste decennierna, påpekar hon, och karriär-
vägar för lärare har i princip varit obefintliga. Sammanfattningsvis 
menar Fjelkner att legitimationen är ett stort framsteg men att mycket 
återstår att göra. (Fjelkner, 2011-05-31, SvD.) 

Det är viktigt att politikerna verkar för ökad vetenskaplig kompetens hos 
lärare och skolledare och satsar på praktiknära utbildningsvetenskaplig 
forskning. I den nya skollagen står det att undervisningen ska bygga på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, skriver Lärarförbundets 
ordförande i Uppsala. Hon inskärper vikten av att kommunpolitikerna 
nu satsar på tjänster för forskning och utveckling och att forskningen 
kopplas till såväl skilda skolformer som lärarkategorier (Jansson Enkler, 
2011-09-24, UNT). LR:s kommunombud påpekar också att det krävs en 
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kartläggning av lärares kompetenser, och att fortbildningsresurser av-
sätts för att lärare ska kunna vidareutbilda sig och för att lektors-
satsningen ska bli verklighet (Lindahl, 2011-04-29, UNT). 

Utan lärare med ämneskompetens och skicklighet kan utbildnings-
kvaliteten inte höjas, skriver DN och framhåller att det är bra att staten 
stärker sitt inflytande över skolan när det gäller lärares möjligheter till 
karriär- och löneutveckling (DN, 2011-09-15). Satsningen på en förstärkt 
ämnesutbildning och införandet av Lärarlyftet II som en kompetens-
höjande satsning, visar att Alliansregeringen förstår vikten av duktiga 
och behöriga lärare, skriver riksdagsledamöterna och allianspolitierna 
Karlsson, Kamil, Zander och Oscarsson (2011-09-20, UNT). 

Ekonomiska och andra frågetecken 
Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén betonar att reformen är 
väldigt underfinansierad. Om inte regeringen skjuter till mer pengar för 
att täcka behovet av behörighetsgivande vidareutbildning riskerar 
reformen att falla platt, hävdar Sirén (Lindgren, 2011-03-02, Lt). Ut-
bildningsminister Jan Björklund (FP) påpekar att man arbetar med 
övergångsbestämmelser för de lärare som behöver komplettera sin 
utbildning (UNT, 2011-03-02), och för lärare som saknar examen finns en 
statlig vidareutbildning, informerar Skolverket (Lindgren, 2011-08-24, 
Lt). 

Jan Björklund avfärdar Lärarförbundets kritik om att reformen är under-
finansierad och säger att alla partier i riksdagen varit överens om den 
ekonomiska nivån. Fackföreningars önskan är ju alltid att få mer pengar, 
säger han (UNT, 2011-03-02). Men Miljöpartiet vill också se mer pengar 
till reformen och till höjda lärarlöner. Legitimationskravet innebär att 
medel måste avsättas till fortbildning och forskning. Läraryrkets låga 
status och det faktum att få studenter söker lärarutbildningen kräver 
också att skolan förstatligas, framhåller Maria Gardfjell (MP) (Gardfjell, 
2011-05-14, UNT). Moderat ungdom går dock i sin kritik emot sitt parti 
och kritiserar legitimationen. Den medför ett slags skråväsende liksom 
svårigheter att rekrytera personal, och den skapar otrygga anställnings-
förhållanden för lärarna, menar de. De uppmanar regeringen att tänka 
om (Bengtzboe & Löfving, 2011-03-02, SvD). 
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Regeringens finanspolitiska råd39, som består av en rad forskare, är också 
kritiska till lärarlegitimationen. De pekar på faktorer som att lärare nu 
måste ägna ännu mer tid åt dokumentation och att det är svårt att avgöra 
kvaliteten på undervisningen i efterhand om en legitimation ska prövas 
och eventuellt återkallas. De menar att problemet med regeringens 
finanspolitik är att skattesänkningar prioriterats framför satsningar på 
skolan. (Helte, 2011-05-17, Lt.) 

Johanna Ringarp, som disputerat på en avhandling om lärarförbunden 
och kommunaliseringen, jämför intentionerna och effekterna av 
kommunaliseringsreformen och legitimationsreformen. Hon menar att 
kommunaliseringen, som enligt Göran Persson skulle stärka lärarnas 
ställning, i stället medförde att makten förflyttades från en statlig 
politikernivå till en kommunal. Mot denna bakgrund påpekar Ringarp 
att införandet av en statlig lärarlegitimation också innebär en statlig 
reglering. Det som borde diskuteras, menar Ringarp, är en annan slags 
finansiering av skolan med tanke på hur skolpengen och statsbidragen 
slår mot skolan. (Edlund, 2011-03-25, Lt.) 

Lärare om legitimationen 
Lärarlegitimationen är bra i ett framtidsperspektiv, menar Lasse 
Tobiasson, lärare på individuella programmet i Håbo, men det är svårt 
att motivera ämnesbehörighet när man till exempel jobbar på IV-pro-
grammet på gymnasiet. Yrkeslärarna borde också få legitimation, annars 
finns risk för statusskillnad mellan lärare med och utan lärarexamen, 
säger Jack Lainpelto som är yrkeslärare på hotell- och restaurang-
programmet i Håbo (Lindgren, 2011-01-12, Lt). Mats Sternbring, lärare 
på Lindholmens Tekniska Gymnasium och ledamot i Lärarnas Riks-
förbunds förbundsstyrelse, delar kritiken att inte yrkeslärarna omfattas 
av legitimation: 

– Yrkeslärarna ska inte behandlas styvmoderligt. Om man 
utesluter en kategori ämnen från den kvalitetssäkring legi-

39 ”Lars Calmfors, professor i nationalekonomi, Torben M. Andersen, professor i national-
ekonomi. Michael Bergman, docent i nationalekonomi. Laura Hartman, docent i 
nationalekonomi. Lars Jonung, tidigare ekonomisk rådgivare vid EU-kommissionen. 
Helena Svaleryd, docent i nationalekonomi. Lars Tobisson, fil dr i statsvetenskap. Erik 
Åsbrink, styrelseordförande Handelshögskolan i Stockholm.”. (Helte, 2011-05-17, 
Lärarnas tidning.) 
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timationen innebär riskerar yrkesämnena att degraderas till andra 
klassens sysselsättning i skolan. (Skolvärlden, 2010-05-19.) 

Musiklärare som blir utan legitimation är också kritiska (Olofsson, 2010-
05-26, Lt), liksom kulturskolans lärare och forskarutbildade lärare. I ett 
brev till regeringen kräver de att få lärarlegitimation eftersom de befarar 
att de inte kommer att vara behöriga att undervisa i grundskola och 
gymnasiet (Arevik, 2011-06-15, Lt; Lindgren, 2012-02-23, Lt). Det finns en 
risk att kompetenta ämneslärare som saknar formell behörighet 
utestängs, menar sångerskan och gitarristen Idde Schultz, som arbetar 
som musiklärare på gymnasiet. Hon vill diskutera på vilket sätt yrkes-
erfarenhet ska räknas och att det borde finnas fler möjligheter att bli 
lärare på (Kallenberg, 2011-04-05, Sv). Modersmålslärarna som inte 
heller omfattas av reformen välkomnar beslutet att även modersmåls-
lärare nu kan få legitimation. Men problemet kvarstår, säger moders-
målsläraren och utvecklingsledaren Tale Trpkoski i Järfälla. Han betonar 
att utbildningsfrågan för modersmålslärare måste lösas och att det i 
princip inte finns någon sådan i dagsläget (Sundström, 2012-05-24, Lt). 

För att provåret ska fungera är det också viktigt att man får ordentligt 
med tid, säger Thomas Brännström och Gunnar Swensson på Dragon-
skolan i Umeå. Både mentorn och den nya läraren måste få nedsättning 
i undervisningstiden, och detta behöver garanteras av staten annars 
finns en risk att legitimationen blir urvattnad, menar de (Lindgren, 2010-
06-09a, Lt). Läraren Lennart Hertzberg anser dock att det är orimligt att 
rektorer utan erfarenhet eller som har undervisat lite, ska bedöma lärare 
(Hertzberg, 2011-07-31, UNT). 

Läraren Friedrich Heger, ordförande i LR:s studerandeförening, som 
flyttat från Tyskland till Sverige, är optimist trots att han sänker sin lön 
med tiotusen kronor i samband med flytten till Sverige. 

– Jag tror på den nuvarande reformen för lärarutbildningen och på 
lärarlegitimationen, för att höja lärarnas status. I ett längre 
perspektiv tror jag på ett statligt huvudmannaskap för skolan. 
/…/. – Debatten som nu drivs i media om skolan kan man se som 
en chans, att äntligen tas lärarnas problem på allvar. (Kallenberg, 
2011-05-04, Skolvärlden.) 

Han efterlyser dock garanterade introduktionsplatser för alla ny-
utbildade för att de inte ska hamna i kläm på arbetsmarknaden. Det finns 
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en risk att rektorerna av kostnadsskäl inte avsätter tillräckliga resurser. 
Han ser inte heller att någon tar ansvar för denna fråga, även om 
regeringen har avsatt drygt 200 miljoner till kommunerna så har den inte 
öronmärkt pengarna. (Kallenberg, 2011-09-09, Sv.) 

Läraren och bloggaren Christer Andersson är enig med Jan Björklund 
(FP) i de stora organisatoriska frågorna, som ett återförstatligande av 
skolan och införande av lärarlegitimation: 

- Men politikerna ska hålla sig borta från pedagogiken. /…/. Vi 
som jobbar på golvet vet ju själva hur vi ska handskas med våra 
elever. (Wahlgren, 2010-11-25, Skolvärlden.) 

Läraren Stefan Allert i Varberg har följt debatten och tycker att det är 
sorgligt att lärarna har fått så låg status. Han anser att legitimationen är 
ett uttryck för kompetens som kommunen måste respektera (Helte, 2011-
08-02, Lt). Lärarlegitimationen blir ett bevis på att man är utbildad, säger 
läraren Susanne Johansson i Uddvalla (Kallenberg, 2011-12-14, Sv). Den 
sätter en standard för vad man ska kunna, påpekar Karin Svensson, 
lärare i Sundsvall. Saknas utbildning i något ämne får man komplettera. 
”Svårare än så är det inte.” (Lindgren, 2011-09-23, Lt). 

Anders Gentzel, före detta rektor vid Uvengymnasiet i Uppsala, skriver 
i UNT att det finns risk att lärarlegitimation kapsejsar på grund av 
prestigekamp mellan regering och opposition. Gentzel ser också, i likhet 
med andra kritiker, kommunaliseringen av den svenska skolan som ett 
stort problem. Han menar att likvärdigheten i skolan försvann när 
kommuner med olika förutsättningar själva skulle få fördela medel till 
skolan. Gentzel diskuterar också problemen med att få vill utbilda sig till 
lärare (Gentzel, 2012-03-15, UNT). Läraren Göran Drougge betecknar 
lärarlegitimationen som ett köttben till lärarförbunden samtidigt som 
riskkapitalbolagen och nyliberalismen gjort sitt intåg i skolan på 
bekostnad av medborgares behov och ett solidariskt samhälle (Drougge, 
2012-03-17, SvD). 

I en enkät som Lärarförbundet gjort svarar lärare till exempel att 
legitimationen är bra för statusen men svår att ansöka om, och att frågan 
borde ha beretts på ett annat sätt. (Holmström, 2012-09-05, Lt.) 
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5.7 Realiseringen problematisk 

Från och med den 1 augusti 2011 kan lärare och förskollärare ansöka om 
legitimation, skriver Lärarnas tidning (Lagerlöf, 2011-08-01, Lt). Det gäller 
endast de lärare som har en lärarexamen och har arbetat i minst ett år. 
Av Sveriges cirka 200 000 lärare är omkring 180 000 behöriga, säger Ann 
Carlsson Eriksson på Skolverket (Malers, 2011-08-01, UNT). De nya 
kraven på legitimation innebär att framtiden är osäker för de lärare som 
saknar utbildning, och behöriga lärare kan behöva undervisa i flera 
skolor för att tjänsterna ska gå att få ihop (Meijer, 2011-08-01, UNT). 

Var tionde utbildad lärare saknar också examensbevis och tusentals 
lärare riskerar att inte få ut sin legitimation när bestämmelserna träder i 
kraft 1 juli 2012, skriver DN. Övergångsbestämmelser kommer dock att 
gälla fram till 2015, och under den tiden får obehöriga fast anställda 
lärare undervisa och sätta betyg (Jällhage, 2011-03-02, DN). Senast den 1 
juli 2015 ska alla dock ha ansökt om legitimationen för att vara behöriga 
(UNT, 2011-08-29). Regeringen beslutar också i maj 2011 att lärare som 
inte gått klart sin lärarutbildning bara behöver komplettera med kurser 
de saknar för att få ut sin lärarlegitimation, skriver Lärarförbundet. Man 
ska också kunna validera undervisningserfarenhet i stället för att behöva 
läsa in kurser som saknas i utbildningen (Helte, 2011-03-31, 2011-05-30, 
Lt). 

Lärare som tar examen efter den 1 juli 2011 måste gå en introduktions-
period och uppfylla tjugotre kompetenskrav som Skolverket fastställt för 
att de ska bli legitimerade. Det handlar om planering och genomförande 
av undervisningen, kunskaper i ämnet och om lagar och förordningar, 
samt ledarskapsförmåga och kommunikativ förmåga. För gymnasiet 
tillkommer ytterligare krav, säger Charlotte Wieslander på Skolverket. 
Vid tre tillfällen under introduktionsåret ska rektor bedöma lärarens 
utveckling och lämplighet, och vid behov förlängs introduktions-
perioden. (Helte, 2011-05-24, Lt.) 

Åsa Beckman, kulturskribent på Dagens Nyheter, skriver i ett debatt-
inlägg på DN:s kultursida att reformen i många avseenden är bra, men 
att övergången är ogenomtänkt och att skolan kan förlora skickliga 
lärare. Hon framhåller att stora omorganisationer skapar kaos i skolor 
och att Skolverket inte är klara med regelverket (Beckman, 2011-05-23, 
DN). På frågan om väntetider för legitimationen svarar Skolverket att de 

166 



 

 

       
      

        
        

      
    

 

     
       

       
           
         

    
 
 

 
      

       
        

           
      

      
 

            
      

      
 

 
            

       
       

       
           
         

        
     

       
         

        
           

      

inte vet exakt hur lång tid handläggningen tar (Jällhage, 2011-07-26, DN). 
Skolverkets generaldirektör Anna Ekström beklagar förseningarna och 
säger att omprioritering av resurser gjorts. Ofta behöver ansökningar 
kompletteras och det uppstår köer i IT-systemet. Den komplicerade 
handläggningen innebär också att kravet på legitimerade mentorer tas 
bort, informerar Skolverket (Helte, 2011-10-06; 2011-11-16a, Lt). 

Universitetsläraren Maria Allström vid Uppsala universitet är ansvarig 
för Lärarlyftets kurser i engelska. Hon påpekar att kurserna kan se 
väldigt olika ut beroende på högskola och universitet och att Skolverket 
borde gå igenom samtliga för att få en bild över läget. Detta skulle dock 
kräva en väldigt omfattande arbetsinsats. Hon anser vidare att reform-
arbetet präglats av tidsbrist. (Skeri, 2011-05-28, UNT.) 

Introduktionsåret 
Staten måste garantera introduktionsplatser, hävdar Marcus Friberg, 
ordförande i Lärarförbundet student, och säger att om man vill lyckas 
med reformpaketet så behövs garantier för organiserandet. Mentor 
behöver nedsättning i tid, vilket kostar pengar. Han är också kritisk till 
kostnaden för legitimationen som läraren själv måste betala (Helte, 2011-
05-25, Lt; Rudhe, 2011-09-22, Lt). Marcus Friberg påpekar att 

Det finns en stor risk för att det kommer att uppstå flaskhalsar 
när många nya lärare söker introduktionsår. Det kan påverka 
synen på läraryrket negativt. (Rudhe, 2011-09-22, Lärarnas 
tidning.) 

Friberg menar att det finns en risk att Sverige nu upprepar de misstag 
som Skottland inledningsvis gjorde innan de förändrade systemet 
(Rudhe, 2011-09-22, Lt). I det skotska legitimationssystemet garanterar 
nu staten alla nyutexaminerade lärare en introduktionsplats. Intro-
duktionen sker under ledning av en mentor och med lön (af Sandeberg, 
2011-12-15, Sv). Många av de svenska kommunerna och de enskilda 
skolorna saknar också en plan för introduktionsårets upplägg, vilket 
innebär frågetecken huruvida nyutexaminerade lärare får sitt intro-
duktionsår, påpekar Lärarförbundet (Helte, 2011-11-16b, Lt). Till skill-
nad från läkarna föreligger heller ingen skyldighet för arbetsgivarna att 
ordna fram introduktionsplatser, skriver Lärarnas tidning. Att det går att 
styra från statligt håll är läkarna och tandläkarna exempel på. Staten 
bidrar där med finansiering utöver den som lärosätena själva disponerar, 
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medan det för övriga högskoleutbildningar är lärosätenas sak att sköta 
dimensioneringen utifrån arbetsmarknaden och studenternas behov 
(Lindgren, 2011-02-11, Lt). Sveriges förenade studentkårer och lärar-
förbundens studentförbund menar att duktiga och välutbildade lärare 
nu riskerar att utestängas från arbetsmarknaden eftersom det inte finns 
någon garanti för praktikplatser och mentorer (Georgsson, Lindgren & 
Heger, 2012-02-08, SvD). Gamla lärarstudenter glöms också bort under 
2011 års reformår på landets lärosäten, påpekar Lärarförbundet student 
(Friberg & Morghult, 2011-09-06, UNT). 

Problem för glesbygden 
Mer än hälften av kommunerna i Norrland kommer att ha svårigheter 
att rekrytera behöriga lärare när kravet på lärarlegitimation träder i kraft. 
Det kan dels bli problem att erbjuda heltidstjänster, dels att få behöriga 
lärare i samtliga ämnen i mindre skolor. Enligt utbildningsminister Jan 
Björklund (FP) är det dock upp till kommunerna att lösa detta och extra 
pengar kommer inte att skjutas till. 

– De ska prioritera skolan mer i sina kommunala budgetar, säger 
Jan Björklund till TV4 Nyheterna, /…/. (Skolvärlden, 2011-09-09.) 

Enligt en undersökning av Lärarnas tidning trodde endast hälften av 
rektorerna i glesbygd att de kan leva upp de krav som kommer ställas 
2015. Jan Björklund poängterar att man måste tänka långsiktigt. Även 
om man i fortsättningen kan ha obehöriga lärare i klassrummet så är 
syftet att skolorna måste sträva efter att anställa behöriga lärare 
(Lindgren, 2011-09-21b, Lt; Rudhe, 2011-10-05, Lt). Men i Norrland är 
situationen kritisk och distansundervisning och skolnedläggning kan bli 
resultatet. 

-Vi är lite rädda för att det här blir skoldöden, säger Ann-Mari 
Mäki Larsson som är utbildningschef i Pajala kommun. (Uppsala 
Nya Tidning, 2011-06-26a.) 

Ett fåtal lärare ska ha kompetens i samtliga ämnen och årskurser. 
Distansundervisning är en möjlighet, men pendling och fortbildning är 
dyrt och en risk är att undervisningen blir sämre, tror skolchefer som 
intervjuas i UNT (UNT, 2011-06-26a, 2011-06-26b). Sveriges Kommuner 
och Landsting är också kritiska och har varnat för svårigheten att 
rekrytera behöriga lärare (Lindgren, 2011-05-05, Lt). Kritiker i mindre 
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kommuner i Norrland menar att legitimationen är en storstads-
konstruktion och att klyftan mellan stad och landsbygd kommer att öka. 
Det finns en risk att lärare väljer gruvan med högre löner så att man 
slipper oroa sig för att bli av med jobbet, säger en rektor i Karesuando 
(Lindgren, 2011-09-21a). 

Samtidigt är det stor variation när det gäller tillgången på utbildade 
lärare. I en utbildningsstad som Uppsala saknar endast sju procent av de 
fast anställda examen för att få lärarlegitimation, säger LR:s Hans Eric 
Landahl. (Lindgren, 2012-04-11, Lt; Lindström, 2011-10-18, UNT.) 

De nya behörighetskraven innebär också att lärare som jobbat länge i en 
årskurs eller ett stadium kan behöva byta tjänst. Enligt Sveriges 
Kommuner och Landsting kan också lärare som saknar behörighet sägas 
upp på grund av arbetsbrist, om andra förslag till åtgärder som vidare-
utbildning och förflyttning föreslagits, något som Lärarförbundets jurist 
tillbakavisar. Utgångspunkten är att lärare som varit tillsvidare-
anställda före den 1 juli 2011 inte ska kunna sägas upp under övergångs-
perioden. (Helte, 2011-09-21a, Lt.) 

Lärare kan anmälas 
Lärare riskerar att bli av med jobbet på grund av den nya lärar-
legitimationen eftersom reformen ger möjlighet att anmäla oskickliga 
lärare, skriver DN. Skolinspektionen får en ny roll och Lärarnas ansvars-
nämnd, som består av både jurister och pedagoger, instiftas. Dom-
stolarna är också skyldiga att skicka in och underrätta Skolinspektionen 
om vissa domar där lärare eller förskollärare dömts, förklarar Skol-
inspektionens chefsjurist (Jällhage, 2011-07-11, DN). Lärarförbundet 
erbjuder dock lärare hjälp med att överklaga vid en eventuell anmälan, 
påpekar förbundets tidning (Helte, 2011-06-01, 2011-09-21b, Lt). 

Föräldrar tvekar heller inte med att framföra kritik till lärare och 
rektorer, och lärare som DN talat med befarar fler anmälningar till 
Skolinspektionen. Lönelyft och en satsning på lärarutbildningen skulle 
gjort mer för yrkets status än lärarlegitimation och Skolinspektionen, 
säger de till DN (Jällhage, 2011-07-11, DN). Det är dock svårt att peka ut 
lärare säger Marie Axelsson på Skolinspektionen. Grunderna för 
anmälan är brottslighet, olämpligt uppträdande, oskicklighet och grov 
oskicklighet, och det krävs mer än klagomål från elever för att en 
utredning ska påbörjas. Indragen legitimation är likställigt med yrkes-
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förbud, medan en varning är mildare och inte påverkar anställnings-
förhållandet. Redan idag finns dessa möjligheter så i praktiken blir det 
ingen större skillnad, säger Axelsson: 

- Rättsläget kommer att klarna när Lärarnas ansvarsnämnd 
genom en rad avgöranden formar en vägledande praxis, säger 
Skolinspektionens chefsjurist Marie Axelsson. (Helte, 2011-09-
22, Lärarnas tidning.) 

Attraherar reformen duktiga studenter och lärare? 
LR är kandidat till Årets lobbyist 2011 för att långsiktigt ha fört fram 
frågan om legitimation i sin opinionsbildning, skriver Skolvärlden (2011-
06-29). Både LR och Lärarförbundet pekar dock på att staten måste ta 
initiativ för att läraryrket ska attrahera fler studenter genom exempelvis 
högre löner och karriärmöjligheter (DN, 2011-05-31; Wallström, 2011-07-
13, DN). 

Problemet är att få studenter vill bli lärare, skriver DN:s ledare. Finland 
är ett föredöme där det går tio sökande på varje lärarutbildningsplats 
och yrkets status och lön är högre. Om skolan ska förbättras på längre 
sikt krävs det att toppstudenter vill bli lärare, lika gärna som att läsa till 
jurist, civilingenjör eller psykolog. Skolpolitiken och legitimationen är en 
”överlevnadsfråga” för Folkpartiet, men partipolitik kan inte få vara 
avgörande, menar DN. Samtidigt kan legitimationen pressa upp lönen 
eftersom det är svårare att anställa obehöriga lärare. Någon status-
höjning är dock inte aktuell så länge det inte blir svårare att komma in 
på lärarutbildningen, skriver DN (DN, 2011-05-12; Liby Alonso, 2011-06-
16, DN). Respekten för läraryrket har urholkats, skriver en insändare i 
DN. Höjda lärarlöner och en förbättrad arbetsmiljö för lärarna borde inte 
stå i motsättning till kravet på duktiga lärare (Friberg, 2011-07-14, DN). 

LR:s Metta Fjelkner är bekymrad över att implementeringen av den 
statliga lärarlegitimationen, som är reglerad i lag och utfärdas av Skol-
verket, nu hotas av kommersiella företag som i vissa delar av Sverige er-
bjuder så kallade certifieringar. Fjelkner menar att Björklund (FP) måste 
ta ansvar för att implementeringen av legitimationen inte undergrävs av 
dessa aktörer (Fjelkner, 2011-11-10, Sv). Bemanningsföretaget Lärar-
förmedlarna beskriver i en debattartikel på Brännpunkt i SvD legitima-
tionen som en kosmetisk åtgärd och att reformen blivit en följetong. 
Statusfrågan för lärare är en lönefråga, menar vd Patricia Kimondo. 
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Jämförelsen med läkare eller advokater är inte intressant eftersom licens 
och legitimation ges till fler yrkeskategorier, menar Kimondo (Kimondo, 
2012-04-22, SvD). 

Högskoleverket drar dock i december 2011 slutsatsen att legitimations-
reformen bidragit till en ökning med 35 procent när det gäller studenter 
som tog lärarexamen 2010/2011, skriver Lärarnas tidning. (Lindgren, 
2011-12-13, Lt.) 

Komplicerad handläggning och reformen skjuts upp 
Regeringen skjuter nu upp kravet på legitimation, meddelar samtliga tre 
dagstidningar och Lärarnas tidning i februari 2012 (Lt, 2012-02-10; SvD, 
2012-02-10; UNT, 2012-02-10; Wallström, 2012-02-10, DN), och reformen 
införs inte som planerat 1 juli 2012. Tidningarna skriver att Skolverket 
nu har vänt sig till regeringen med en begäran om uppskov och att 
regeringen har föreslagit för riksdagen att skjuta upp reformen. Skol-
verkets generaldirektör Anna Ekström menar att tidsramarna varit 
snäva, att handläggningen försvårats av it-problem och att ansökning-
arna varit krångligare än man räknat med. Komplexiteten var större än 
vi kunnat förutse, säger också statssekreterare Bertil Östberg. Anna 
Ekström framhåller att lärosätenas examensbevis kan se väldigt olika ut 
och att en del kurser är svåra att bedöma. Hon ger exempel på kurs-
beteckningar som ’vård och vett’, ’gräv där du står’ eller ’livet i det stora 
och det lilla’ som måste tolkas (ibid.; Sv 2011-11-28). De båda lärarfacken 
understryker att det viktigaste är att lärarlegitimationerna hanteras på 
ett rättssäkert sätt (Wallström, 2012-02-10, DN). 

Skolverkets stora uppdrag att legitimera etthundraåttio tusen lärare 
beskrivs dock som kaotisk, vilket också belastar lärosätena som får en 
mängd av frågor från Skolverket och oroliga lärare: 

-Vi hade inte ens i vår vildaste fantasi trott att så många 
legitimationsfrågor skulle hamna på lärosätena, säger utbildnings-
ledare Torvald Wictorsson vid Umeå universitet. (Uppsala Nya 
tidning, 2012-03-08.) 

Rättssäkerheten är också ett bekymmer, menar Pam Fredman, rektor vid 
Göteborgs universitet, när det handlar om att bedöma kurser som är 
trettio till fyrtio år gamla (ibid.). Skolverket meddelar att de jobbar på för 
att hitta lösningar (Arevik, 2012-02-01b, Lt), men efter sex månaders 
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arbete har de utfärdat mindre än två procent av alla lärarlegitimationer. 
Regeringen borde ha kunnat förutse att införandet skulle bli resurs-
krävande, påpekar Eva-Lis Sirén (SvD, 2012-03-14). Kritiken mot Skol-
verket och bemanningsföretaget Proffice som Skolverket anlitat för 
handläggningen diskuteras, och DN beskriver hur felaktiga bedömning-
ar lett till att lärare bedömts behöriga i ämnen de aldrig läst (Olsson, 
2012-01-17, DN). En rad brister i systematik och handläggning upp-
märksammas, och anställda på Proffice uttalar sig i media: 

– Upplägget var helt fel från början. Våra arbetsledare visste inte 
någonting om det vi skulle arbeta med. Det var tydligt att Proffice 
inte hade någon aning om vad som krävs för att arbeta för en 
myndighet, säger en handläggare som har tidigare erfarenhet från 
arbete på två andra myndigheter. (Arevik, 2012-02-01a, Lärarnas 
tidning.) 

Kritiken mot Proffice uppmärksammas i Sveriges televisions Uppdrag 
granskning och i SVT:s nyhetssändning Rapport, och Skolverkets 
samarbete med Proffice anmäls till Justitieombudsmannen. Skolverket 
konstaterar att det förekommit brister i handläggningen men Justitie-
ombudsmannen riktar dock ingen kritik mot myndigheten. (Arevik, 
2012-01-16, 2012-02-08, 2012-04-04, Lt; Karlsson, 2012-01-20, Sv.) 

Proffice tillbakavisar också kritiken som framkommit från handläggarna 
och framhåller att företaget haft en dialog med Skolverket (Arevik, 2012-
02-01c, Lt). Lena Marcusson, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala 
universitet, hävdar dock att Skolverkets upplägg med Proffice som 
handlägger lärarlegitimationerna strider mot hur myndighetsutövning 
ska utövas (UNT, 2012-01-16). 

Det är svårt att fastställa datum när legitimationskravet ska träda i kraft 
och regeringen måste invänta att Skolverkets handläggningsprocess blir 
klar, skriver Skolvärlden. LR:s ordförande Metta Fjelkner är kritisk till att 
regeringen tillmötesgår Skolverket och skjuter upp införandet av lärar-
legitimationen på obestämd framtid. Metta Fjelkner förstår nödvändig-
heten men hon är starkt negativ till att ett datum saknas. 

– Jag är inte beredd att säga att det ska skjutas upp på obestämd 
tid. Det här är en reform vi arbetat för i 20 år och nu har vi fått 
igenom den, även om den inte har finansierats ordentligt och 
Skolverket inte riktigt skött sig. Vårt svar är att vi kommer att säga 
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nej. Vi måste ha ett datum igen, säger hon till Skolvärlden.se. 
(Almer, 2012-03-13, Skolvärlden.) 

Regeringen KU-anmäls 
Miljöpartiets Jabar Amin gör en anmälan till konstitutionsutskottet för 
hanteringen av legitimationsreformen: 

Vi tycker att det är oansvarigt av regeringen att tillåta ett sådant 
trixande med regelverk, säger Jabar Amin (MP), talesman i ut-
bildningsfrågor. (Olsson, 2012-01-17, Dagens Nyheter.) 

Konstitutionsutskottet granskar anmälan mot utbildningsminister Jan 
Björklund (FP) och Skolverkets generaldirektör Anna Ekström, och Jan 
Björklund kommer att kallas till KU under april 2012. (Helte, 2012-04-05, 
Lt; Sv, 2011-03-07; Sundström, 2011-03-04, Lt.) 

– Det verkar ha blivit ett haveri i hela den här frågan, säger KU:s 
ordförande Peter Eriksson (MP). (Helte, 2012-04-05, Lärarnas 
tidning.) 

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin begär en särskild debatt 
riksdagen om reformerna och hur de påverkar skolan (Lindgren, 2012-
03-13, Lt). Miljöpartiet bjuder också in till seminarium för att diskutera 
hur kraven på introduktionsplatser ska garanteras genom finansiering 
(Almer, 2012-04-12, Sv). Fridolin framhåller att Miljöpartiet hotar med 
att rösta ned regeringens nya legitimationsförslag om inte regeringen 
återkommer med en finansieringsplan för införandet (Arevik, 2012-04-
27). 

– Utbildningsministern har misslyckats med reformen. Inte mindre 
än fyra gånger har regeringen sökt riksdagens stöd för att ändra i 
skollagen som man själva införde för bara två år sedan, säger 
Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet. (Arevik, 2012-04-27, 
Lärarnas tidning.) 

Ibrahim Baylan (S) instämmer i kritiken och menar att det faktum att 
regeringen vill skjuta på reformen på obestämd tid vittnar om ett 
misslyckande. Den rådande situationen påverkar hela skolväsendet, 
menar Baylan (Lindgren, 2012-03-13, Lt), som kräver en tidsplan för 
legitimationerna. Socialdemokraterna anser att regeringens skolpolitik 
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inte fungerar och att utvecklingen gått åt fel håll sedan 2006. Baylan 
menar att likvärdigheten har försämrats i svenska skolan liksom elevers 
resultat, trots regeringens löften. Anslaget till utbildningsvetenskaplig 
forskning måste öka och förankras i lärarutbildningen, och investering-
arna i utbildning måste bli högre. S välkomnar lärarlegitimationen men 
betonar att bristerna i implementeringen kan äventyra den statushöjning 
som reformen syftade till. Införandet och hanteringen av legitimationen 
är ett exempel på en slarvig hantering från regeringens sida, menar 
Baylan (Baylan, 2012-03-23, DN; 2012-05-30, SvD). 

Och Skolverket får uppskov 
Utbildningsminister Jan Björklund (FP) menar att Skolverket fel-
bedömde situationen och trots problemen ville hålla den ursprungliga 
tidsplanen med införande den 1 juli 2012. Att ta in Proffice var heller 
inget som regeringen var ansvarig för, säger han (Helte, 2012-04-23, Lt). 
Regeringen föreslår den 1 december 2013 som slutdatum för lärar-
legitimationerna, skriver Skolvärlden den 13 juni, och meddelar att 
riksdagens utbildningsutskott ställt sig bakom förslaget men vill att 
regeringen lämnar en rapport vid årsskiftet om hur arbetet går och hur 
finansieringen sett ut (Karlsson, 2012-04-05; 2012-06-13, Sv). 

Det vi lärt oss under den här tiden är att ärenden tar mycket längre 
tid att utreda än vad vi bedömt innan reformen, säger Skolverkets 
generaldirektör Anna Ekström. (Rosenkrantz, 2012-04-05, Dagens 
Nyheter.) 

Riksdagen beslutar den 12 juni 2012 att regeringen måste ta fram en 
finansieringsplan som garanterar kommunerna ersättning. Skolverket 
begär i augusti mer pengar för handläggningen så att kapaciteten kan 
fördubblas, men får endast hälften av vad de önskat. Skolverkets 
generaldirektör Anna Ekström säger att det blir en utmaning att hinna 
till den 1 december 2013. Åttio- till nittiotusen lärare ska legitimeras och 
vissa grupper är komplicerade eftersom utbildningen sett olika ut vid 
skilda lärosäten. Att ta kontakt och få svar kan ta upp till flera månader. 
(DN, 2012-06-12; Rudhe, 2012-10-17, Lt; Rudhe & Arevik, 2012-12-20, Lt; 
Sundström, 2012-09-21; UNT, 2012-06-12.) 

Legitimation för modersmålslärare röstas igenom i riksdagen i slutet av 
maj 2012 efter att frågan tagits upp av S, V och MP, skriver Skolvärlden, 
och regeringen ska återkomma i frågan. Jan Björklund (FP) är dock 
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kritisk till att oppositionens legitimationskrav för modersmålslärare 
röstats igenom. Han menar att det är oseriöst, och att Sverige-
demokraterna medvetet vill sabotera eftersom modersmålslärare 
rekryteras bland vuxna invandrare som inte uppfyller legitimations-
kraven. Ibrahim Baylan (S) ser dock detta som en markering att all 
undervisning ska hålla hög kvalitet, och han poängterar vikten av att 
höja modersmålslärarnas status. LR:s ordförande Metta Fjelkner är också 
positiv till beslutet och att det är eftersträvansvärt att all undervisning 
håller hög kvalitet, även om det är få modersmålslärare som har en 
fullständig utbildning. (Almer, 2012-05-25, Sv; Karlsson, 2012-05-30, Sv.) 

Facklig kritik 
Lärarförbundets Eva-Lis Sirén och Miljöpartiets språkrör Gustav 
Fridolin framför gemensamt stark kritik mot reformeringen som 
tenderar att bli ett ”lapptäcke utan sömmar” (Fridolin & Sirén 2012-02-
21, DN). Lärarförbundet framhåller att de varit drivande i frågan om en 
legitimation som ett sätt att garantera kvalitet och en ökad status och 
höjd attraktivitet för läraryrket Sverige – när den väl fungerar. Reformen 
har dock kantats av problem och tillsammans med lärarbristen hotar en 
nationell lärarkris. Förbundet vill se en nationell kommitté där staten och 
skolhuvudmännen tar ett gemensamt ansvar, skriver Sirén och Lindgren 
(2012-04-12, SvD). 

Lärarförbundet Student vill också se en nationell överenskommelse med 
SKL om anställningsformerna för nya lärare. Ett nytt avtal sluts dock och 
så kallade legitimationsgrundande anställningar på ett år införs, vilka 
kan förlängas, och en partssammansatt grupp ska arbeta med frågan 
under hösten, skriver Lärarförbundet. (Helte, 2012-01-18, Lt; Lagerlöf, 
2012-10-16, Lt.) 

LR:s ordförande Metta Fjelkner uttrycker tillsammans med ordföranden 
för LR:s studerandeförening också skarp kritik och säger att det är 
oacceptabelt att reformen inte kommit på plats. Fjelkner poängterar åter 
att LR sedan kongressen 1992 drivit frågan om lärarlegitimation för att 
värna kvaliteten i undervisningen och för att stärka den professionella 
lärarkåren men känner nu oro för förseningarna och de otydliga 
beskeden. En prioritering behöver göras när det gäller utfärdandet för 
lärare som sätter betyg. Läraryrket måste bli attraktivt men hanteringen 
sänder dubbla budskap, säger hon. (Fjelkner & Grip, 2012-03-14, DN, 
2012-03-20, SvD.) 
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’Vi vill gärna men vi har inte pengarna för att finansiera det’. Det 
har vi hört när det gäller lön, arbetsvillkor, introduktionsplatser – 
och nu hela legitimationsreformen. Vi motsätter oss att man sköter 
frågan så illa. (Fjelkner & Grip, 2012-03-14, Dagens Nyheter.) 

Samtidigt försvarar LR och Metta Fjelkner legitimationen och framhåller 
att den har ett starkt stöd hos lärarförbunden. Införandet av lärar-
legitimation är avgörande för att svensk skola ska lyckas med att ge 
undervisningen kvalitet och att ge lärarna ett välbehövligt statuslyft 
(Fjelkner, 2012-04-24, SvD). Ordförandena för Lärarnas Riksförbunds 
Studerandeförening, Lärarförbundet student och Sveriges förenade 
studentkårer menar dock att reformerna gått för snabbt och att de 
studenter som utexamineras idag inte visste när de påbörjade sin utbild-
ning att deras examen inte skulle räcka till. De menar att det är en orimlig 
ekvation att hitta mentorer till de 8000 lärare som utexamineras varje år 
och vill se lösningar (Karlsson, 2012-02-08, Sv). 

Skolvärlden summerar 2012 
När Skolvärlden summerar legitimationens implementering i december 
2012 är slutsatsen att reformens goda intentioner dominerats av för-
seningar och stora problem, och att kaoset på Skolverket och undantags-
reglerna kommer att underminera förtroendet för reformen. Det finns ett 
stort behov av lärare, särskilt i matematik och naturvetenskapliga 
ämnen, och lärarbristen kommer att öka. Löneinflationen för ämnes-
lärare är ett problem. Skolvärlden skriver att en adjunkt på gymnasiet 
1970 tjänade nästan dubbelt så mycket som en sjuksköterska eller en 
förskollärare jämfört med 2011, då en sjuksköterska tjänade cirka tusen 
kronor mer i månaden än en gymnasielärare. Genomsnittsbetygen för 
lärarstudenter var fram till slutet av 1990-talet högre än genomsnittet för 
högskolestudenter, framhåller skribenterna, men idag är det bara 
musiklärarstudenterna som har högre betyg. (Bergling & Nejman, 2012-
12-12, Sv.) 

Kommunerna står inför många utmaningar med legitimationen, skriver 
en debattör som arbetar med kompetenskartläggning i Skolvärlden. 
Kartläggning och rekrytering av behöriga lärare behöver göras till den 1 
juli 2015 då reformen träder i kraft, och legitimation krävs för tillsvidare-
anställning av lärare som har examinerats efter den 1 juli 2011. Lärar-
legitimationen leder till ökad rörlighet. Det kommer dock att finnas 
matchningsproblem, och många kommunala skolor kommer att få svårt 
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att rekrytera, menar han, i synnerhet i matematik och NO-ämnen 
(Eklund, 2012-12-05, Sv). SKL påpekar också att kommunerna inte riktigt 
inser de utmaningar som kommer med legitimationsreformen (Almer, 
2012-06-11, Sv). 

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) har sjösatt en rad reformer 
skriver SvD: en ny skollag, nya läroplaner och kursplaner, en förändrad 
gymnasieskola, nytt betygssystem, lärarlegitimationen och en ny lärar-
utbildning (Olsson, 2013-01-09, SvD). På frågan vad han är minst nöjd 
med säger han att han inte fått igenom ett återförstatligande av skolan 
som skulle råda bot på såväl segregationen, läraryrkets devalvering 
liksom nedprioriteringen av skolans kunskapsuppdrag (Almer, 2012-06-
26, 2012-08-20; Karlsson, 2013-01-09, Sv). På frågan om vad han är mest 
nöjd med svarar Björklund: 

– Det är den totala omläggningen av utbildningspolitiken. Vårt 
grundläggande ideologiska synsätt var utbuat för tio år sedan, men 
har nu ett mycket brett stöd. ”Hur skulle du formulera det?” – Vi 
har vunnit. (Almer, 2012-08-20, Skolvärlden.) 

Skolverkets generaldirektör Anna Ekström hoppas också att reformerna 
ska bidra till en bättre skola. Hon är övertygad om att lärarlegitimationen 
kommer att stärka läraryrket och bidra till att elevernas kunskapsresultat 
förbättras. En viktig faktor är att lärarna får bra förutsättningar att utföra 
sitt arbete i form av professionell frihet och ansvarstagande, framhåller 
hon. (Ekström, 2012-11-12, Sv.) 

Nationell lärarkris? 
Men Lärarförbundets Eva-Lis Sirén menar att det är en nationell lärarkris 
och ett organisatoriskt kaos med anledning av hur lärarlegitimationen 
hanterats, och att Lärarförbundet länge varnat för detta. Introduktions-
platser saknas till fyra av tio lärare och utan ett fungerande intro-
duktionsår så blir inte legitimationen välfungerande. Problemet är dock 
främst arbetsgivarna som inte tar sitt ansvar för de nyanställda, säger 
hon. Finansieringen av handledningen är ett problem när skolor och 
kommuner beslutar själva om ersättning, framhåller lärare som inter-
vjuats i SvD. (DN, 2013-02-09; Olsson, 2013-02-09, SvD; UNT, 2013-02-
09.) 
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Miljöpartiet hävdar också att lärare upplever stress som ett resultat av 
Alliansens skolpolitik (Fridolin & Amin, 2013-01-14, DN). Miljöpartiets 
språkrör Gustav Fridolin intervjuas i SvD och UNT och säger att 

- Jag tycker faktiskt, både som politiker och lärare, att det är lite 
respektlöst mot skolor, skolledare och lärare som gör sitt bästa för 
att reformen ska falla väl ut och inte påverka eleverna, säger 
språkröret Gustav Fridolin /.../. (SvD, 2013-02-09; UNT 2013-02-
09.) 

Akut brist på behöriga lärare väntas i språk och matematik, vilket 
kommer att ta flera år att ändra på, enligt Skolverket. Över hälften av 
högstadie- och gymnasielärarna saknar fortfarande pedagogisk hög-
skoleutbildning i sitt undervisningsämne, och tusentals lärarstudenter 
riskerar att få delar av sin utbildning underkänd när de söker lärar-
legitimation. En förklaring är att de ämnesövergripande utbildningarna 
inte är anpassade efter de nya behörighetskraven som införs under 2013. 
(Hällberg, 2013-04-04, Sv; UNT, 2013-02-08, 2013-09-22, 2014-04-24.) 

LR:s Metta Fjelkner är orolig för hur skolorna ska kunna anställa 
behöriga ämneslärare i matematik och NO. Bristen på behöriga lärare 
bottnar i att politiker under många år inte ansett ämneskunskaper som 
nödvändiga, utan länge betraktat LR:s kamp för ämnesutbildning som 
fackliga särintressen när det handlar om elevens rätt till utbildade lärare, 
framhåller Fjelkner (Jällhage, 2013-04-15, DN). Dimensioneringen av 
lärarutbildningarna är central, och staten måste ta ett övergripande 
ansvar för att huvudmännen gör en långsiktig behovsanalys och att 
högskolan utbildar de lärare som behövs, skriver Fjelkner (2013-02-11, 
SvD). Ett problem är också att den nya lärarutbildningen inte lockat de 
bästa ungdomarna, menar LR (Reineck, Lindahl, Sundin & Kjellberg, 
2013-04-15, UNT), och att antagningspoängen är så låga som 0,1 av 2,0 
på högskoleprovet för att komma in på lärarutbildningen (Sv, 2013-06-
05; UNT, 2013-07-30). Lärarstudenterna Tina Kenttä och Therese Larsson 
anser dock att lärarstudenternas bristande förkunskaper inte är huvud-
problemet utan lärarutbildningens val att inte underkänna studenter 
som inte håller måttet, och hänvisar till en artikel skriven av lärare vid 
historiska institutionen vid Uppsala och Linköpings universitet den 21/1 
i UNT (Kenttä & Larsson, 2013-06-12, UNT). 
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5.8 ”Lärarlegitimation – reform i uppförsbacke”40 

I april 2013 enas regeringen och de två lärarfacken om övergångsregler 
för lärarlegitimationen. Lång yrkeserfarenhet ska under en övergångs-
period kunna valideras i det fall läraren har undervisat sammanlagt åtta 
år under de senaste femton åren. För lärare som fyller femtiosju senast 
den 1 juli 2015 räcker fyra års undervisning i ämnet. Båda lärarförbunden 
och Jan Björklund (FP) är nöjda med förslaget. Metta Fjelkner säger att 
man hittat en lösning på ett problem angående validering, eftersom 
förslaget väckt ilska då fokus legat på ålder och inte kompetens och 
yrkeserfarenhet (Jällhage, 2013-04-26, DN; Lindgren, 2013-04-23, Lt; 
UNT, 2013-04-05, 2013-04-26:1-2). Stockholms universitet får nu i 
uppdrag att utveckla formerna för en validering (Arevik, 2013-04-26, Lt). 
Och Eva-Lis Sirén är nöjd: 

– Vi fick igenom det som var absolut viktigast för oss, nämligen att 
ingen ska kunna bli obehörigförklarad retroaktivt. Var man be-
hörig då, ska man vara behörig i dag. (Ibid.) 

Ett krav är dock att lärarna är legitimerade i ett annat ämne. Förslagen 
kommer i en proposition senare i vår och måste ut på snabbremiss, fram-
håller Björklund (Arevik, 2013-04-05). Trettionio procent av lärarna i 
grundskolan har sökt eller kommer att ansöka om utökad behörighet 
baserad på undervisningserfarenhet, meddelar Skolverket (Holmström, 
2014-02-10, Lt). 

Lärarnas tidning frågar utbildningsminister Jan Björklund (FP) hur detta 
kommer att avlöpa: 

– Kaos blir det inte. Däremot kommer det även fortsättningsvis att 
finnas obehöriga lärare, vi når aldrig en hundraprocentig behörig-
het. Men andelen obehöriga kommer successivt att minska, säger 
Jan Björklund. (Arevik, 2013-04-26, Lärarnas tidning.) 

Jan Björklund får också frågan om förändringarna hänger samman med 
att reformen varit underfinansierad, men det tillbakavisar han och säger 
att orsaken är att regeringen lyssnat på lärarförbunden (Lindgren, 2013-

40 Citatet är rubriken på en artikel i Lärarnas tidning skriven av chefredaktören Annica 
Grimlund (2013-04-25, Lärarnas tidning). 
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04-23, Lt). En annan förändring som gjorts upp mellan lärarförbunden, 
regeringen och arbetsgivarna är att legitimation nu kopplas till examen 
och inte till introduktionsåret (Arndt, 2013-05-27, Lt). Problemet har varit 
att det saknats mentorer och platser för alla nyutexaminerade lärare. 
Introduktionsåret blir nu frivilligt och med inriktning på stöd och 
utveckling, men kommunernas ansvar att introducera och handleda 
kvarstår, säger Björklund. Arbetsgivarna ser inga problem med de nya 
reglerna utan tror att antalet introduktionsplatser kan öka (Almer, 2013-
04-25, Sv; Lagerlöf, 2013-06-03, Lt). Socialdemokraterna är däremot 
kritiska, och Ibrahim Baylan (S) anser 

– Att introduktionsåret tas bort som krav för legitimation är ytter-
ligare ett exempel på där regeringen först gasar på full fart framåt 
och sedan backar. Det behövs en ännu bredare samsyn om skol-
politiken om den ska hålla på längre sikt. (Lagerlöf, 2013-06-03, 
Lärarnas tidning.) 

Regeringen får också skarp kritik från Miljöpartiet: 

Jan Björklund behandlar skolan som om det vore hans darttavla. 
Han kastar pil med reformer och hoppas att någon ska träffa. 
Efteråt får lärarfacken försöka lappa och laga och få honom att 
förstå vad som gått fel. I slutändan är det eleverna som får betala, 
osäkerheten och bristen på finansiering gör att de får mindre tid 
med sina lärare", skriver Fridolin i ett pressmeddelande. (DN, 
2013-04-26.) 

Snåriga regler och många lärare klagar hos förvaltningsrätten 
Snåriga regler och undantag angående ålder och kompetens för legitima-
tionen och introduktionsår väcker ilska bland lärare, skriver DN och 
SvD, och beskriver en snårskog av bestämmelser som omgärdar re-
formen. Ytterligare en nyhet är att musiklärare med utbildning och ett 
års erfarenhet från grundskolan ska kunna söka legitimation. (Jällhage, 
2013-04-25, DN; Sundén Jelmini, 2013-02-09, SvD; SvD, 2012-12-10.) 

Handläggningen av legitimationen fortsätter också att vara i fokus 2013. 
Skolverket ökar tempot med de extra miljonerna från regeringen och 
räknar med att hinna i tid till den 1 december. Men hanteringen av an-
sökningar går trögt, och förvaltningsrätten i Stockholm har fått in drygt 
tvåtusensjuhundra överklaganden om felaktigheter i legitimationer. 
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Skolverket har haft svårt att bedöma äldre lärares utbildningar. An-
sökningar måste prövas igen på grund av att lärarlegitimationer inte 
överensstämmer med arbetsuppgifter eller att den sökande inte har 
skickat in all dokumentation. Tiotusentals lärare omfattas också av de 
nya övergångsreglerna och Skolverket meddelar att arbetet kommer att 
intensifieras under år 2014. (Holmström; 2013-01-10, Lt; Jällhage, 2013-
05-30, DN; Karlsson, 2013-08-08, Sv; UNT, 2013-05-30, 2013-09-10, 2013-
10-29, 2013-11-18.) 

Niclas Westin, ansvarig chef på Skolverket, menar att tidsplanen håller 
och beskriver hur arbetet fortskrider. Han förklarar varför det fort-
farande finns ansökningar som Skolverket ännu inte har fattat beslut om. 
De flesta legitimationer som dröjer beror enligt Westin på att an-
sökningen innehåller kurser som Skolverket ännu inte har fått bekräftade 
från lärosätena, att den sökande har bytt tjänst eller att ansökningar be-
höver kompletteras. (Arevik, 2013-03-05, 2013-04-30, 2013-08-19, Lt.) 

Lärarnas tidning konstaterar att reformarbetet kantats av problem i form 
av ovisshet, otydlighet och okunskap. Någon konsekvensanalys gjordes 
inte och reglerna har förändrats under arbetets gång. Finansieringen är 
ett återkommande och stort problem liksom statens ovilja att bekosta 
lärarnas fortbildning (Grimlund, 2013-04-25, Lt). Skolverkets misstag i 
hanteringen av utskick av lärarlegitimation diskuteras också. Niclas 
Westin på Skolverket framhåller att det är allvarligt men att misstag kan 
ske (Arevik, 2013-08-08, Lt). 

Långa väntetider och olika bedömningar av likvärdiga utbildningar hos 
Skolverket leder emellertid till överklaganden och kritik från Justitie-
ombudsmannen. Högskolan medger också att legitimationsärendena tar 
lång tid att utreda med tillgodoräknanden av äldre kurser, ibland utan 
kursplaner, vilka är svåra att bedöma (Lagerlöf, 2013-04-09c, 2013-05-27, 
2013-05-29, Lt). Drygt fyra procent av legitimationsbesluten överklagas. 
Var tredje överklagan har fått helt eller delvis rätt och var femte har fått 
helt rätt av de 931 mål som avgjorts i förvaltningsrätten fram till 2013. 
Förvaltningsrätten pekar på att beslutsunderlag i vissa fall saknas från 
Skolverket som då måste begära in kompletteringar, skriver Lärarnas 
tidning (Arevik, 2012-09-19, Lt; Lagerlöf, 2013-08-26, 2013-09-10, Lt; 
Thorén, 2014-04-28, Lt). 

Skolvärlden och Lärarnas tidning ger olika exempel på problem för-
knippade med legitimationens handläggning och dess införande. En 
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lärare har skrivit till Skolvärlden och undrar om det är ren dumhet från 
Skolverkets sida att hennes magisterexamen och forskningsstudier inte 
finns med (Sv, 2013-06-17). Andra exempel är lärare som förlorat den 
behörighet de en gång erhållit (Persson, Rosén, Strand, Sjödin Ramberg, 
Sundström, 2013-09-27, Sv). I ett fall hade också en förväxling mellan 
ansökningar skett (Arevik, 2013-08-08, Lt). En lärare skulle avskedas 
eftersom arbetsgivaren ansåg att hon ljugit om sin behörighet. Arbets-
domstolen menade dock att detta var fel, gav läraren rätt och 75 000 
kronor i skadestånd efter att LR stämt kommunen för ogiltigt 
avskedande (Larsson, 2014-05-15, Sv). 

En lärare som överklagade till förvaltningsrätten får nu rätt att undervisa 
i fysik och matematik på gymnasienivå efter att Skolverkets tidigare 
bedömning bara gett honom behörighet att undervisa i årskurs tre till nio 
(Sundelin, 2014-02-18, UNT). En annan lärare beviljades prövnings-
tillstånd efter att både Skolverket och Förvaltningsrätten sagt nej till 
behörighet med utgångspunkt i examensdokumenten, trots att en 
kollega bedömts behörig med samma examen. Lärarförbundets jurist 
räknar med att Kammarrätten bifaller. Tre lärare har också gått vidare 
till Högsta förvaltningsdomstolen efter att ha fått avslag i Kammarrätten 
(Lagerlöf, 2013-04-09a, 2013-04-09b Lt). 

Det faktum att man som lärare bedömts behörig innan legitimationen 
och därefter förklarats obehörig kan enligt professor Mårten Schultz vid 
Stockholms universitet strida mot Europakonventionen: 

– Min bedömning är att rätten att utföra sitt yrke omfattas av 
egendomsbegreppet i Europakonventionen, säger han. (Arevik, 
2012-03-27a, Lärarnas tidning.) 

Ett studieintyg från ett universitet eller en högskola är ett myndighets-
beslut, framhåller Lärarförbundets jurist. Det kan inte ogiltigförklaras 
retroaktivt, vilket heller inte var riksdagens syfte med reformen, säger 
hon. Hon framhåller dock att Lärarförbundet, om det behövs, kommer 
hävda att förordningen inte omfattas av skollagen. Lärarförbundets 
inställning är klar: om man tidigare var behörig så ska man vara det nu 
(ibid.). Zara Warglo, tillförordnad chefsjurist på Skolverket säger att 
behörighetsförordningen är tydlig vad gäller poäng (Arevik, 2012-03-
27b, 2013-11-04, Lt). 
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Förvaltningsrätten går också på Skolverkets bedömningar. Lars Bejstam, 
docent i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, finner detta märkligt 
mot bakgrund av att det är ovanligt att domstolar gör samma be-
dömningar som myndigheter. Oftast handlar det dock om att an-
sökningar behöver kompletteras och syftet är att lärare ska få rätt 
behörighet, säger Skolverket. (Lagerlöf, 2013-04-09a, Lt.) 

Karriärtjänster och nya förslag... 
Förslaget om karriärtjänster är nu genomfört, skriver Skolvärlden. 
Samtidigt presenterar regeringen nu nya förslag som handlar om 
lämplighetsprov vid antagningen till lärarutbildningen, vilket också 
Socialdemokraterna föreslår, och regeringen diskuterar också förslag om 
att studenternas praktik ska förläggas till särskilda övningsskolor 
(Almer, 2013-05-31, 2013-06-03, Sv). Både Socialdemokraterna och re-
geringen har träffat representanter för arbetsmarknadens parter: lärar-
facken, SKL och Friskolornas Riksförbund, för att hitta samförstånds-
lösningar, skriver UNT (UNT, 2013-06-03). 

Oppositionen har nu också fått igenom sina krav på lärarlegitimation för 
modersmålslärare, yrkeslärare, lärare inom vuxenutbildning och för 
fritidspedagoger, informerar Skolvärlden. Ibrahim Baylan (S) framhåller 
att regeringen nu måste lägga fram en plan för hur dessa yrkesgrupper 
kan inlemmas i reformen. Regeringen reserverar sig dock mot förslaget 
med argumentet att det är svårt att genomföra på grund av bristande 
tillgång på lärare bland dessa grupper. (Sv, 2013-10-25.) 

Summering av 2013 
DN:s chefredaktör Peter Wolodarski skriver om skolkrisen som ett 
internationellt fenomen där asiatiska länder och regioner som Shanghai, 
Hongkong och Singapore flyttar fram positionerna medan europeiska 
länder hamnar på efterkälken. Som en gemensam nämnare för framgång 
beskrivs lärarna, men Björklund har inte lyckats hejda Pisa-mätningar-
nas ras. Arbetsbördan för lärarna har ökat samtidigt som tiden till 
undervisning minskat. Wolodarski pekar på NPM-trenden som pågått 
sedan 1990-talet med utvärdering, uppföljning och kontroll. Han ser 
heller ingen större skillnad i politiken mellan blocken och efterlyser 
samarbete över partigränserna: 

183 



 

 

         
             

        
           

           
   

 
 

    
           

      
       

   
        

     
         

          
   

    
    

 
       

        
        

         
          

       
     

          
       

       
    

 

          
        

       
      

      
         

        
       

Som tack bjuds de nu på Folkpartiets lärarlegitimation, fast det de 
helst av allt skulle velat ha är anständigt betalt och respekt för sin 
förmåga att själva styra och planera arbetet. Jan Björklund har talat 
om att uppvärdera lärarnas status och ge dem högre löner. Men 
utvecklingen har tyvärr inte gått åt rätt håll sedan han blev 
minister, trots lovvärda intentioner. (Wolodarski, 2013-12-08, 
Dagens Nyheter.) 

Idén om att lärarlegitimation skulle höja yrkets status bygger på en mall 
som inte är anpassad efter verkligheten, skriver DN på ledarplats, och 
regeringen missbedömde hur komplext det var (Åman, 2012-02-11, 2013-
02-14, DN). Moderaten och riksdagsledamoten Per Bill försvarar dock 
Alliansens reformer med legitimation, ny lärarutbildning och karriär-
lärartjänster, och framhåller att förstelärare och lektorer nu kommer att 
kunna få lönepåslag på mellan femtusen och tiotusen kronor. Opposi-
tionens politik är splittrad i jämförelse med Alliansens, menar han (Bill, 
2013-06-10, UNT). Liberala studenter hävdar dock att debatten om den 
högre utbildningen liknar ett skyttegravskrig och att reformerna med 
legitimation och förändrad lärarutbildning måste få genomslag 
(Lindholm & Håkansson, 2013-04-06, UNT). 

Skolvärlden summerar lärarlegitimationen från idé till verklighet: 1992 
fattar LR beslut om att driva frågan om en legitimation för lärare. I 
oktober 2010 överlämnar regeringen propositionen till riksdagen och 
den andra mars 2011 röstas förslaget igenom med 282 ja och 23 nej. I 
augusti 2011 börjar Skolverket ta emot ansökningar och i februari 2012 
begär myndigheten uppskov hos regeringen. I april 2012 föreslår 
regeringen att senarelägga kravet på lärarlegitimation, som skulle trätt i 
kraft den första juli 2012. I april 2013 presenterar regeringen ett förslag 
om övergångsregler för vissa lärare. Den första december 2013 införs 
lärarlegitimationen och den första juli 2015 upphör övergångsreglerna 
att gälla. (Sv, 2013-11-24.) 

Metta Fjelkner har meddelat att hon avgår och LR:s förste vice 
ordförande Bo Jansson tar över. Jansson berömmer Fjelkner som en 
skicklig och stark förbundsordförande som väldigt framgångsrikt drivit 
utbildningspolitiken och lyckats få till stånd många viktiga förändringar 
som lärarlegitimation och en ny lärarutbildning (Almer, 2013-01-29; 
Karlsson, 2013-01-29, Sv). LR menar att legitimationen med den skärpta 
behörigheten är ett steg i rätt riktning, även om förbundet förordar ett 
statligt huvudmannaskap för skolan och ser kommunaliseringen av 
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skolan i början av 1990-talet som roten till skolans problem (Reineck & 
Hassan, 2013-10-04, UNT). 

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén anser också att reformen är 
viktig. Samtidigt understryker hon att regeringen underskattat kom-
plexiteten i reformen och att den varit underfinansierad, något som 
Lärarförbundet påtalat (Arndt, 2013-10-15b). Statssekreterare Bertil 
Östberg vid utbildningsdepartementet medger att arbetet med reformen 
varit mer komplicerat än vad man trott, trots att en ordentlig utredning 
gjordes och samtal förts med alla parter (Arndt, 2013-10-15a, Lt). 

Skolvärldens chefredaktör skriver i december 2013 att efter nyår inleds det 
så kallade supervalåret. (Hernvall, 2013-12-21, Sv.) 

Valåret 2014 – ”MP: ’Kollaps’ för Björklunds lärarleg”41 

Det är valår 2014 och DN skriver att skolan nu tynger alliansen. En rad 
förändringar har genomförts de senaste åren: lärarlegitimation, ny 
betygsskala, karriärtjänster, ny läroplan, betyg från årskurs sex och ny 
skollag. Men det är svårt att se några effekter och resultaten i skolan 
försämras, skriver DN. Skolverket gör bedömningen att det fria skolvalet 
som infördes 1992 troligen orsakat den minskade likvärdigheten mellan 
skolor. (Örstadius, 2014-04-07, DN.) 

Björklunds reformer, till exempel lärarlegitimation och karriärtjänster, är 
bra men det har gått för fort och frågorna har inte utretts tillräckligt, 
skriver Skolvärlden. Det största problemet, att Sverige har ett av världens 
mest marknadsanpassade skolsystem, verkar dock inte Björklund vilja 
göra något åt, menar Skolvärlden. (Bergling & Nejman, 2014-06-04, Sv.) 

Legitimationsreformen har kantats av problem och kritik har riktats mot 
regeringens förslag om att avskaffa det obligatoriska introduktionsåret. 
Både Lagrådet och Skolverket avvisar förslaget och menar att legitima-
tionen blir urvattnad med regeringens förslag. (Hennel, 2014-03-18a; 
2014-03-18b, SvD.) 

- Vi tycker inte att det är en bra idé att ta bort kravet på intro-
duktionsperioden. Man skall titta ordentligt på lärarkvalifika-

41 Citatet är hämtat ur Svenska Dagbladet och bygger på en intervju med Gustaf Fridolin, 
språkrör för Miljöpartiet (Hennel, 2014-03-18a, Svenska Dagbladet). 
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tionen innan man utfärdar en legitimation säger Erik Nilsson, chef 
för Skolverkets utvecklingsavdelning till Svenska Dagbladet. 
(Svenska Dagbladet/TT, 2014-03-18.) 

Både DN, SvD och UNT skriver att Skolverket sågar förslaget som dock 
stöds av lärarfacken och arbetsgivarna. Jan Björklund (FP) menar dock 
att det är lärarhögskolorna som ska ta sitt ansvar och underkänna 
olämpliga lärarstudenter och att de inte tagit den uppgiften på allvar 
tidigare. (DN, 2014-05-07; SvD, 2014-05-07; UNT, 2014-05-07.) 

Gustav Fridolin (MP) rubricerar det som att reformen kollapsat. 
Reformen har varit underfinansierad och kommunerna har inte tagit sitt 
ansvar. Det bästa vore att ge Skolverket i uppdrag att säkerställa intro-
duktionsplatser, säger han. Ibrahim Baylan (S) utfäster att Social-
demokraterna kommer att återinföra kravet på ett introduktionsår som 
en bärande del av reformen, om de vinner valet. (Hennel, 2014-03-18a, 
SvD.) 

Den 1 juli 2014 träder beslutet om att avskaffa det obligatoriska intro-
duktionsåret i kraft. LR:s vice ordförande Anders Almgren säger att det 
finns en risk att reformen nu urholkas och att LR hellre sett att det varit 
kvar. Åsa Morberg, docent i pedagogik vid Högskolan i Gävle, menar att 
nyutexaminerade lärare som får en bra yrkesintroduktion lyckas bättre. 
Nya lärares första tid i yrket upplevs som krävande med svårigheter 
kring till exempel kontakten med föräldrar, ledarskapet i klassrummet 
och vad som ska prioriteras. (Larsson, 2014-06-30, 2014-09-02a, 2014-09-
02b.) 

– För mig var introduktionen jätteviktig, berättar Elnaz Moradi. Jag 
tyckte att det var så himla mycket i början. Det handlar ju inte bara 
om att undervisa utan även om att lära känna elever och kollegor, 
förstå hur organisationen fungerar och allt från betygssättning till 
utvecklingssamtal. Det är verkligen hundra saker att ha koll på 
samtidigt. (Larsson, 2014-09-02c, Skolvärlden.) 

Bo Jansson, LR:s nya förbundsordförande, menar att justeringarna gjorts 
för att legitimationen inte skulle försenas, till exempel på grund av 
arbetsgivarna. Introduktionsåret kvarstår, framhåller han, och utformas 
i skolorna. Han är också säker på att legitimationen kommer att skärpa 
kravet på huvudmännen att anställa utbildade lärare. (Almer, 2014-03-
19, Sv.) 
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Legitimation är också något annat än en examen, skriver Skolvärlden, 
eftersom den kan dras in som för andra yrkesgrupper. Prövningen ska 
också bli hårdare under utbildningstiden. Ett förslag är att universiteten 
besöker alla lärarstudenter under praktiktiden, vilket skulle garantera en 
höjd kvalitet på utbildningen och stärka den verksamhetsförlagda 
utbildningen (Sv, 2014-06-04). LR:s Studerandeförening håller inte med 
utan ser en stor risk med att ta bort introduktionsåret. De anser att skol-
chefens eller rektorns lämplighetsintyg till Skolverket efter intro-
duktionsåret är bra, och att yrkesintroduktionen riskerar att förlora sin 
legitimitet (Hernvall, 2014-05-07, 2014-07-01, Sv). Det finns också en risk 
att det blir upp till lärarna själva att engagera sig för att få en mentor, 
säger lärare som intervjuas i Skolvärlden (Larsson, 2014-09-17, Sv). 

Lärarlegitimationen – ett administrativt fiasko? 
Lärarstudenter vid Malmö Högskola löper risken att får delar av 
utbildningen underkänd vid ansökan om lärarlegitimation på grund av 
att kurserna de läst inom ramen för lärarprogrammet inte godkänns. 
Reformen innebär att utbildningen inte motsvarar de nya kraven. 
Lärarutbildningen vid Malmö högskola anser dock inte att de har gjort 
något fel. Studenterna kommer att få legitimation, men inte i vissa 
ämnen. Tre studenter har anmält Skolverket till Justitieombudsmannen 
som avskriver anmälan (Hernvall, 2014-04-24, Sv; SvD, 2014-04-12). 
Ibrahim Baylan (S) betonar att regeringen måste hitta en lösning till 
exempel genom dispens (Thorén, 2014-04-24, Lt). 

– Det är en skandal att vi betalar och genomför en utbildning 
hos en myndighet, som en annan statlig myndighet sedan 
underkänner utifrån de krav som regeringen ställer, säger 
Socialdemokraternas skolpolitiske talesman Ibrahim Baylan till 
TT. (Ibid.) 

Handläggningstiden är fortfarande lång, skriver Skolverket i en rapport 
till regeringen (Arevik, 2014-04-23, Lt). De nya reglerna, som innebär att 
erfarenhet kan valideras, har lett till en kraftig ökning av ansökningar 
om legitimationer till Skolverket. Övergångsreglerna är väldigt 
generösa, menar Niclas Westin, ansvarig chef på Skolverket, men till-
sammans med övriga regler gör det handläggningen komplicerad. Han 
informerar om att övergångsreglerna gäller fram till juli 2015, men efter 
det krävs legitimation för undervisning och betygssättning (Larsson, 
2014-05-14, Sv). Ytterligare förändringar i skollagen från den 1 juli 2015 
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är också att den ska innehålla en definition av fjärrundervisning, något 
som aktualiserats när behörighetskraven skärpts (Hedman, 2014-09-25, 
Sv). 

Trots extra resurser på nittiofem miljoner till utökad bemanning på 
Skolverket kan lärare få vänta i sex till tio månader på legitimationen 
(Jällhage, 2014-11-12, Lt). Erik Nilsson, avdelningschef på Skolverket, 
förklarar att de ansökningar som dröjer är mer komplicerade och berör 
till exempel lärare med utländsk examen. Det har också uppstått en 
puckel i handläggningen på grund av att lärare vill bredda behörigheten, 
säger han (Hagström, 2014-08-06, Lt). 

LR poängterar återigen att kravet på lärarlegitimation absolut inte bör 
skjutas framåt i tiden utan att det måste sättas press på arbetsgivarna, 
medan Lärarförbundet tvärtom tycker att reformen bör skjutas upp. 
Elever är oroliga att deras slutbetyg kan sättas av lärare som de inte haft 
i undervisningen eftersom det måste vara en legitimerad lärare som 
sätter betyg. Fler förändringar av lärarlegitimationsreformen bör inte 
göras, säger Baylan (S). Varannan gymnasielärare och var tredje grund-
skollärare saknar dock behörighet i ämnen man undervisar i och fyra av 
tio behöriga lärare väljer att inte arbeta i skolan. Lärarförbundets Eva-Lis 
Sirén är fortsatt kritisk och anser att den kris som förbundet varnat för 
kan utvecklas till en katastrof då krav på legitimation införs den 1 juli 
2015. Många lärare avstår från att fortbilda sig och undervisa samtidigt 
på grund av stress, säger Eva-Lis Sirén. Skolverkets Niclas Westin 
instämmer i att det är en utmaning, men att undantagsreglerna medger 
att skolor kan använda obehöriga lärare som får anställas ett år i taget, 
om man inte hittar någon behörig lärare. (Svensson, Mederyd Hårdh & 
Delling, 2014-09-25, Svenska Dagbladet.) 

Lärarröster och andra... 
Och kritiken mot Skolverket fortsätter. Läraren Joakim Broström som 
väntar på sin legitimation menar att nyutexaminerade med legitimation 
tjänar två- till tretusen kronor mer: 

— Jag har en ganska straightforward utbildning och det borde 
inte ta så lång tid att behandla mitt ärende. Allra enklast vore 
om lärosätet utfärdade legget samtidigt som man får sin ex-
amen, säger han. (Lindgren, 2014-11-12, Lärarnas tidning.) 
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Läraren Isabella Agder ansökte i augusti 2011 om lärarlegitimation. Hon 
har nu väntat i snart två och ett halvt år på sin legitimation och får nu inte 
sätta betyg när de nya bestämmelserna träder i kraft. Hon har ringt 
Skolverket och skrivit till utbildningsdepartementet utan att få några 
ordentliga svar. Skolvärlden sökte Skolverket för en kommentar vilket 
avböjdes på grund av tidsbrist (Karlsson, 2014-01-15, Sv). Men efter att 
Skolvärlden skrivit om fallet kom besked från Skolverket att Isabella 
skulle få sin legitimation samma dag. Niclas Westin på Skolverket 
beklagar att det tagit tid och förklarar fördröjningen med att kurser 
måste kontrolleras (Larsson, 2014-01-16, Sv). Läraren Eva Medin ansökte 
om lärarlegitimation för drygt två år sedan och har ännu inte fått besked, 
skriver Uppsala Nya Tidning (UNT, 2014-03-14). 

För lärare med utländsk utbildning kan det bli dyrt, påpekar DN. 
Manfred Börner har arbetat som lärare i Sverige sedan 1991 och fick då 
sin tyska utbildning verifierad av Universitets- och högskoleämbetet. 
Han har nu fått avslag på sin legitimationsansökan av Skolverket med 
förklaringen att han måste anlita en auktoriserad översättare för att 
översätta utbildningsdokumenten. Detta till en kostnad av trettiofem 
tusen kronor. Det måste bli rätt, påpekar Skolverkets Niclas Westin. 
(Löfgren, 2014-06-08, DN.) 

Lärarlegitimationen är misslyckad anser läraren Göran Drougge, och 
han är förvånad över att båda lärarförbunden har stöttat Jan Björklunds 
politik. Det är först när resultaten ökar och går om Finland som statusen 
för läraryrket kan höjas (Drougge, 2014-06-05, Sv). Fackförbunden bör 
lära av Finland, skriver läraren Bengt Wireaus, och gå ihop. Partierna och 
facken skyller på varandra, staten på kommunen och vice versa: 

’Ett starkt lärarfack, som fungerar som forum för lärarprofessionen 
och ges inflytande över skolpolitiken, är också betydelsefullt för att 
förstå läraryrkets jämförelsevis goda förutsättningar i Finland.’ 
(Wireaus, 2014-05-08, Lärarnas tidning.) 

’Facket är det ingen idé att tala med. Dom gör ändå ingenting’ hävdar 
däremot en debattör i ett replikskifte med LR. ”Lärarlegitimationen är 
spiken i kistan.”, skriver han (Sylwan, 2014-01-23, UNT). Reformer som 
lärarlegitimation och förstelärare som syftar till att höja läraryrkets 
status är inte rätt väg, menar Bertil Kristerson, före detta lektor. Lärarnas 
konkurrenstänkande kommer att smitta av sig på eleverna och skapa 
ångest, hävdar han (Kristersson, 2014-02-06, UNT). Läraren Kjell 
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Corneliusson liknar den politiska reformeringen av skolan vid ett 
skyttegravskrig, där lärarprofessionen undermineras och autonomin 
försvunnit genom kontrollsystem. Lösningen är att lärarprofessionen, 
forskningen och experter ska analysera och utveckla skolan (Cornelius-
son, 2014-09-05, Sv). Många lärare ser sig som maktlösa. Löne- och 
arbetsvillkor måste förbättras för att yrket ska bli mer attraktivt och 
yrkets status höjas så att fler vill söka till lärarutbildningen, skriver 
högskoleläraren Dan Andersson. Lärarhögskolorna ska utbilda de bästa 
lärarna och skolan måste prioriteras av beslutsfattare (Andersson, 2014-
10-02, Sv). 

Yrkeslärarna måste också uppvärderas och ska ha legitimation precis 
som andra för att inte skapa ett A- och ett B-lag bland lärarna. Ibrahim 
Baylan (S) har argumenterat för krav på lärarlegitimation för yrkeslärare, 
men det har inte blivit något av det, påpekar Mats Sternbring, 
ordförande i LR:s forum för yrkeslärare. Ekonomiska faktorer tror han 
påverkar frågan om yrkeslärarnas legitimation, eftersom lönekostnad-
erna skulle öka för huvudmännen. Som det är nu tjänar de flesta 
yrkeslärare bättre på att ta andra jobb än i skolan. Lärarlegitimation och 
en högre lön är lösningen på problemet, tror Mats Sternbring. (Sv, 2014-
05-14, 2014-05-16.) 

Journalisten och läraren K-G Bergström skriver att han funderat på att ta 
ut sin lärarlegitimation men avstod när han hörde om Skolverkets alla 
problem med hanteringen. Han beskriver sin lärarkarriär som tursam 
med praktiktermin i Sigtuna med hög klass på lärarna. För akademiskt 
utbildade lärare låg lönerna på en god nivå och läraryrkets status likaså. 
Detta som en konsekvens av att staten var huvudman, menar han. 
Kommunaliseringen med efterföljande krav på administration har 
försämrat lärarnas situation. (Bergström, 2014-06-18, Sv.) 

”Vem tog död på den självständige läraren och banade väg för dagens 
detaljstyrning och mäthysteri?” frågar sig journalisten Johan Wenn-
ström. I en bok beskriver han att såväl politiker som fackförbund har 
skuld i detta och anser att lärarfacken blivit alltför ekonomiska med 
fokus på löneförhöjningar. (Hagström, 2014-09-04, Lt.) 

Läraren Birgitta Steneryd är nöjd och välkomnar det nya systemet med 
behörighet och lärarlegitimation för att få undervisa och sätta betyg. Hon 
hänvisar till sin egen yrkesstart på 1980-talet då hon var behörig i fyra 
ämnen trots att hon bara läst två. (Steneryd, 2014-10-02, DN.) 
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Stor brist på behöriga lärare 
Behörighetsfrågan diskuteras. Skolverket har nu för första gången gjort 
en kartläggning av lärares behörighet med utgångspunkt i lärar-
legitimationen och läget är alarmerande, menar myndigheten. Femtio 
procent av gymnasielärarna och drygt trettio procent av grund-
skollärarna saknar behörighet i ämnen de undervisar i. Detta är 
Skolverkets bedömning när behörighetskravet träder i kraft. Skolverkets 
generaldirektör Anna Ekström uppmanar regeringen att vidga rekry-
teringen till läraryrket för att lösa problemet. Det behövs en nationell 
handlingsplan för läraryrket, och det är bråttom. Huvudmännen 
behöver också ta sitt ansvar för kompetensförsörjning, rekrytering och 
fortbildningsinsatser, och lärosätena måste planera och dimensionera 
lärarutbildningar (Larsson, 2014-09-25, Sv; Lt, 2014-09-25). Institutet för 
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering skriver i en 
rapport att konsekvenserna för skolor och huvudmän med hög andel 
lågpresterande och svaga elever kan bli att de blir utan lärare (Heldmark, 
2014-08-19, Lt). 

Lärarnas Riksförbund framhåller att de drivit behörighetsfrågan under 
lång tid. LR:s Bo Jansson menar att huvudmännen haft gott om tid till 
förberedelser inför att legitimationsreformen träder i kraft och pekar på 
att bristen på behöriga lärare kan minska likvärdigheten mellan olika 
skolor och kommuner (Larsson, 2014-09-25, Sv). Huvudmännen visar 
dock bristande intresse att vidareutbilda lärarna, säger Niclas Westin på 
Skolverket, och framhåller regeringens satsningar på vidareutbildning: 

– Jag möter en del förvaltningschefer som har inställningen att 
lärarna ska se till att de är behöriga. Själva gör de väldigt lite, om 
ens något, för att förbättra läget. /…/. Regeringen har avsatt 1,5 
miljarder kronor till Lärarlyftet II. Lärarlyftet erbjuder special-
utformade kurser till lärare samt ett ekonomiskt stöd till arbets-
givare och indirekt till de lärare som sätter sig på skolbänken. 
(Larsson, 2014-01-20, Skolvärlden.) 

Niclas Westin tror att en matchningsproblematik kan bli aktuell då 
fjorton procent av lärarna i grundskolan och tjugotvå procent av lärarna 
i gymnasieskolan inte har någon lärarexamen alls (SvD, 2014-07-17; 
UNT, 2014-07-17, UNT). Men ansvaret för att göra icke-behöriga lärare 
behöriga är tredelat, fortsätter Niclas Westin. Staten erbjuder kostnadsfri 
vidareutbildning genom Lärarlyftet II, huvudmännen kan söka stats-
bidrag och skolhuvudmännen har ett ansvar för att vidareutbilda 

191 



 

 

           
   

        
     

         
        

    
           

           
         

         
      
            

           
        

       
         

     
 
 

  
      

        
       

        
         

     
     

     
            

        
     

  
 

       
      

     
        

          
  

 

personalen. Slutligen har den enskilda läraren ett ansvar att uppfylla de 
krav som ställs. Bidraget är femhundra kronor, förutom i matematik där 
bidraget är tusen kronor per högskolepoäng. Pengarna är tänkta att 
användas till litteratur, resor eller vikariekostnader. Orsaker till det 
minskade intresset kan vara att detta bidrag är lägre och att de nya 
erfarenhetsreglerna som införts innebär att lärare blir behöriga utifrån 
erfarenhet, säger Niclas Westin. Han medger dock att det kan vara svårt 
att hitta praktiska lösningar i glesbygden och att få vikarier. Han 
spekulerar också om att huvudmännens ovilja kan bero på att de är 
rädda för att förlora lärarna eftersom deras attraktionskraft ökar. Det 
behövs väldigt stora förbättringar för att situationen ska kunna betraktas 
som bra, säger Niclas Westin. Vidareutbildning av lärare 
utan lärarexamen, den så kallade VAL, finns för den som är verksam som 
lärare eller förskollärare och saknar examen. För lärare som har en 
utländsk lärarexamen och vill få en svensk behörighet finns ULV. 
Slutligen finns KPU, som är en kompletterande pedagogisk utbildning 
för personer som har ämnesstudier, skriver Skolvärlden (Larsson & 
Almer, 2014-10-22a, 2014-10-22b, 2014-10-22c Sv). 

Och förslag till lösningar på lärarbristen 
Men det är svårt att få ämnesbehöriga lärare på deltid, säger rektor Pär 
Johansson i Härjedalen. Lösningen är att ett utbildningsföretag, till 
exempel i Stockholm, planerar vad eleverna ska göra. I klassrummet 
finns den obehöriga läraren som handleder eleverna och håller kontakt 
med distanslärarna. Distansundervisningen ökar i och med kravet på att 
bara behöriga lärare får undervisa, men det är fortfarande en juridisk 
gråzon. Skolinspektionen godkänner upplägg utifrån rättighets-
lagstiftning, säger chefsjurist Marie Axelsson till Skolvärlden. Hon 
bekräftar att det kan vara svårt att få behöriga lärare på mindre orter när 
behörigheten skärps och att distansundervisning kan vara en lösning. 
Skollagen är dock inte tydlig i detta avseende. (Hedman, 2014-09-23, 
2014-09-25, Sv.) 

Vi accepterar att fjärrundervisning förekommer som ett inslag i 
undervisningen, men den får inte bestå av det enbart. Det 
handlar om elevens rätt till lärarledd undervisning, och en lik-
värdig utbildning. Det behövs en fysisk person att kunna vända 
sig till, och eleverna måste få ha direktkontakt med läraren, 
säger Marie Axelsson. (Larsson, 2014-09-25, Skolvärlden.) 
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Bristen på behöriga lärare kommer enligt LR:s ordförande Bo Jansson att 
förstärka skillnaderna mellan olika skolor och kommuner, samtidigt som 
han framhåller att alla elever har rätt till utbildade lärare. (Larsson & 
Almer, 2014-10-22a, Sv.) 

Elva medlemmar av Kungliga vetenskapsakademins arbetsgrupp, 
Framtidens skola, argumenterar att bristen på matematik- och NO-lärare 
synliggör problem, vilket på sikt kan leda till att öka läraryrkets 
attraktionskraft. Den professionella friheten för lärare måste dock öka, 
framhåller de. De listar en rad åtgärder som behövs, som till exempel en 
översyn av lärarutbildningarna och tillskapandet av ett ämnesdidaktiskt 
centrum för fortbildning. Vidare behöver lärare bättre arbetsför-
hållanden, högre löner och karriärmöjligheter. För att lösa den akuta 
bristen på utbildade NO- och matematiklärare föreslår de att en ettårig 
lärarutbildning för disputerade naturvetare införs. De menar att flera 
regeringar av olika politisk färg har bidragit till den rådande situationen 
och inte lyssnat till de varningsrop som funnits. Krav på behörighet och 
ämnesutbildning har saknats under tjugo års tid, och Gymnasie-
utredningen 2007 konstaterade att Skolverket inte fört någon statistik 
över lärares utbildning. Inte förrän legitimationsreformen infördes blev 
detta tydligt. Enligt Regeringens framtidskommission hade det dock 
varit möjligt att förutse bristen på utbildade lärare tidigare, framhåller 
debattörerna som förordar att en oberoende kommission med bred 
expertis tillsätts. (Gustafsson m.fl., 2014-01-05, DN.) 

Regeringen bedömer att det är ett bra förslag att akademiker med 
ämnesbehörighet anställs, med kravet att de läser in en lärarexamen 
(Hedman, 2014-09-10, Sv; Thorén, 2014-09-05, Lt). Regeringen förslår att 
undantag från skollagens krav på behörighet och lärarlegitimation ska 
kunna göras för personer med utbildning i naturvetenskapliga ämnen 
och moderna språk. Skolor ska kunna anställa akademiker under två år 
medan de parallellt med lärarjobbet läser in lärarexamen. Detta är ett 
försök att råda bot på den stora ämneslärarbristen och locka personer 
med högskoleutbildning i naturvetenskap eller språk att bli lärare (SvD, 
2014-09-04). 

Lärarstudenten Isak Skogstad pekar på vikten av att dimensionera lärar-
utbildningen efter behov (Skogstad, 2014-10-17, Lt). Men lärar-
studenterna läser inte de ämnen där bristen är stor. Riksrevisionen 
påtalar, efter sin granskning av systemet för dimensioneringen av lärar-
utbildningen, att regeringen nu måste ta ett övergripande ansvar. 
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Delegationen av beslut om utbildningsplatser till högskolorna har med-
fört problemen (Larsson, 2014-09-18, Sv). Skolverkets utredare Thomas 
Furusten, föreslår i likhet med andra debattörer att en lösning på 
lärarbristen och i synnerhet yrkeslärare, är att höja lönerna (Hellerstedt, 
2014-10-01, Lt). 

5.9 Politisk splittring i valrörelsen 2014 

Inför valrörelsen 2014 tappar utbildningsminister Jan Björklund och 
Folkpartiet i popularitet bland lärarna, enligt Skolvärldens enkät. Gustav 
Fridolin och Miljöpartiet toppar listan, medan Björklund och FP intar en 
andra plats (Hernvall, 2014-06-12, Sv). Fridolin framhåller att de 
pedagogiska frågorna är professionens som politiken inte ska lägga sig 
i, lika lite som politiker ska tala om för läkare hur de ska sköta sitt arbete 
(Fridolin, 2014-08-25, Sv). Jabar Amin (MP), som skrivit sextio motioner 
i skolfrågor de senaste åren, menar att skolpolitiken måste ändras. 
Centrala utbildningspolitiska frågor inför kommande mandatperiod är 
högre lärarlöner och att lärarna behöver avlastas med stödjande personal 
(Arevik & Holmström, 2014-09-03, Lt). 

Legitimationsreformen har misslyckats, hävdar Socialdemokraterna, och 
har tvingat Skolverket att lägga tid på handläggning i stället för skol-
utveckling. Ibrahim Baylan (S) kritiserar regeringens förslag om ett skol-
forskningsinstitut som han menar är ett plagiat av Socialdemokraternas 
förslag, och något som regeringen tidigare har röstat ner. Regeringen har 
lagt energi på granskning och detaljstyrning genom till exempel 
Skolinspektionen, med fokus på fel och brister, säger Baylan (2014-05-14, 
SvD). Stefan Löfvén (S) anser att regeringen har förvandlat skolpolitiken 
till "vilda västern”. Reformerna har varit ogenomtänkta, och vinstjakt 
och skattesänkningar har prioriterats framför investeringar i skolan. 
Löfven tar Ontario i Kanada som exempel, där man vänt de sjunkande 
resultaten i skolan med få och tydliga mål. Forskning visar att 
engagerade och skickliga lärare är de mest centrala faktorerna för en bra 
skola, och lärarna måste få förutsättningar (Löfvén, 2014-06-29, SvD). 
Socialdemokraterna lovar att ’3,5 miljarder ska göra läraryrket till ett 
drömyrke’. Höjd kvalitet på lärarutbildningen, en utveckling av karriär-
tjänsterna, liksom lämplighetstest och satsningar på höjda löner är några 
förslag (Larsson, 2014-08-18, Sv). Socialdemokraterna betonar också att 
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alla lärare ska vara behöriga, inte bara ämneslärare (Lindgren, 2014-09-
22, Lt). 

Jan Björklund (FP) anser dock att det har börjat vända för läraryrket, efter 
medvetna satsningar från Alliansen. Tolv procent fler förstahands-
ansökningar görs nu till lärarutbildningen, framhåller han. Detta menar 
Björklund beror på Alliansens politik för att öka yrkets status i form av 
högre lärarlöner, förstelärarreformen, lärarlegitimation och en ny 
lärarutbildning (Friberg, 2014-04-22, UNT; SvD; 2014-04-22). Tomas Tobé 
(M) pekar på att med lärarlegitimationen, en ny lärarutbildning och 
karriärtjänster återtar lärarna ledarskapet i klassrummet, vilket ger alla 
elever bättre undervisning (Tobé, 2014-06-30, SvD). 

Förre finansministern Kjell-Olof Feldt (S) menar dock att inget parti är 
tydligt med målet för skolan, samtidigt som alla partier är bekymrade 
över tillståndet i skolan. (Feldt, 2014-08-16, SvD.) 

Forskares analys i valet 2014 
Statsvetaren Maria Jarl framhåller att skolfrågorna blivit en fråga som 
skiljer blocken åt sedan 1990-talet, vilket är destruktivt för skolan och 
negativt för lärarnas status. Det har inte funnits någon politisk samsyn 
utan man har på ideologiska grunder förändrat lärarutbildningen med 
tioårsintervall, påpekar hon. Det finns förmodligen flera inriktningar 
inom utbildningen som inte ger ämnesbehörighet, men det är först nu 
som detta uppdagas i samband med legitimationsreformen. Stora 
reformer har genomförts under de senaste tre decennierna, där 
kommunaliseringen är ett exempel på en reform som inte var block-
överskridande men som fortfarande påverkar debatten. För att komma 
till rätta med de strukturella frågorna om lärares minskade status, 
likvärdigheten och de sjunkande elevresultaten krävs en block-
överskridande politik. Att lyssna på olika aktörer inom utbildnings-
området, jobba blocköverskridande i samförstånd och inte ha för bråttom 
med reformer, är rådet hon ger till politikerna. (Helte, 2014-09-15, Lt; Sv, 
2014-04-30.) 

Statsvetaren Jenny Madestam och pedagogikforskaren Anna Forssell har 
analyserat oppositionens politik inför valet. De frågar sig emellertid om 
politikerna kan påverka lärarnas status, och framhåller att många 
yrkesgrupper inom det offentliga har förlorat status på samma sätt. 
Socialdemokraterna och Alliansen har båda minskat lärarnas autonomi 
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under de senaste tjugo åren, menar de. Regleringen av lärares arbetstid 
är ett exempel på bristande tillit till lärarna, men inget parti har föreslagit 
avreglering. Status hänger samman med självbestämmande. Ett yrke 
med status har också en hög grad av autonomi. Alla kontrollfunktioner 
och utvärderingar som införts signalerar dock brist på tillit och det gör 
att budskapet blir dubbelt. Kompetensutvecklingen är en annan fråga, 
och vem som styr över den. Professioner med hög tillit ansvarar själva 
för den, betonar de. (Larsson, 2014-08-21, Sv.) 

– Men så är det inte för lärarkåren. Där talar staten om att nu ska 
det vara ett lärarlyft eller ett mattelyft eller något annat. Bara att 
tala om lyft! Ni ligger så långt nere att ni måste lyftas. Vad gör 
egentligen ett sådant begrepp med yrkets status? (Larsson, 2014-
08-21, Skolvärlden.) 

Läraryrket har gått igenom en ”chockreglering” och en juridifiering 
under Alliansen, menar Gunnel Colnerud, pedagogikprofessor och 
forskare i yrkesetik. En ökad reglering och centrala kontrollorgan har 
minskat lärarnas möjlighet till professionell autonomi. I artikeln beskrivs 
de klassiska professionskriterierna som exempelvis gemensam veten-
skaplig bas, yrkesmässig autonomi, legitimation och gemensam yrkes-
etik. Colnerud pekar på att läraryrket har rört sig från professions-
styrning mot en ökad förvaltningsstyrning. Detta märks genom att man 
låter jurister avgöra vad som är god undervisning. Läraryrket har också 
reformerats väldigt mycket de senaste tjugo åren med rekord av 
Alliansen, menar hon. Hon jämför också med läkarkåren som själv 
bedömer sina behandlingar och inte tar råd av någon landstingspolitiker. 
(Hedman, 2014-09-16, Sv.) 

- Lön är ett yttre tecken på status, en statusmarkör. Högre lärar-
löner är berättigat, och det ger väl högre status i den meningen att 
fler söker sig till yrket om det inte är så lågt betalt. Men att jobba i 
en organisation där ens professionella omdöme kringskärs är ju en 
statussänkning, även om inte omgivningen märker av det på 
samma sätt. Detaljstyrning är ju en förtroendekris. (Hedman, 2014-
09-16, Skolvärlden.) 

Sharon Rider, professor i filosofi, menar att läraren har reducerats till en 
byråkrat i mål- och resultatstyrningssystemet, och att det betydelsefulla 
bildningsidealet med rötter i 1800-talet och Humboldt försvunnit. Hon 
menar dock att fackföreningarna bär mycket av ansvaret för detta 
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eftersom de drivit en politik med stark koppling mellan utbildning och 
jobb. (Stridsman, 2014-08-26, Sv.) 

Statsvetaren Jenny Madestam framhåller att lärarna är en profession som 
anser sig ha goda kunskaper om skolan och hur arbetet ska utföras (Sv, 
2014-06-12). Madestam tror också att reformintensiteten kommer att avta 
efter valet. De röd-gröna som ser ut att ta över efter Alliansen har tydligt 
sagt att inga stora förändringar kommer att äga rum på skolans område. 
Försök att höja läraryrkets status kommer att göras, frågan är hur 
(Hernvall, 2014-09-15, Sv). Historikern Johanna Ringarp säger att skol-
frågan varit aktuell länge, och att mycket hänt sedan förra valet: ny 
skollag, ny läroplan och lärarlegitimation. Det faktum att politikerna 
lyssnar, som till exempel vid införandet av legitimation som LR drivit 
länge, behöver dock inte innebära att det blir som förbunden tänkt sig 
(Hernvall, 2014-09-08, Sv). 

Statsvetaren Maria Jarl tror dock inte att politikerna vågar gå emot 
lärarna som de gjorde vid kommunaliseringen då de fattade beslut helt 
emot lärarnas vilja. Jarl hänvisar till egna granskningar som visar att 
lärarfacken är starka aktörer som driver opinion i skolfrågor, och att det 
är viktigt för de politiska partierna att ha lärarfacken med sig. (Hernvall, 
2014-09-08, Sv.) 

– Skolfrågan är så mycket viktigare i dag. Alla undersökningar 
visar medborgarnas intresse för den och att det ofta är den fråga 
som avgör vilket parti man röstar på. Den är en hetare fråga och 
då är det svårare att driva igenom politiska beslut emot 
lärarförbunden, med så många medlemmar, säger Maria Jarl. 
(Hernvall, 2014-09-08, Skolvärlden.) 

”Vi har lyckats få opinionen med oss”42 

Lärarförbundets avgående ordförande Eva-Lis Sirén tackar för sig och 
summerar sina tretton år som ordförande för Lärarförbundet. Hon är 
nöjd och konstaterar att skolan blev valets viktigaste fråga 2014. Lärarnas 
frågor har hamnat på bordet efter decennier av fallande löner, ökad 
arbetsbelastning och en svartmålning av läraryrket i media. Många 
lärare har lämnat yrket, skriver hon, och vi fick en lärarkris. Ett samhälle 

42 Citatet är rubriken på en intervju i Lärarnas tidning med den avgående förbunds-
ordföranden för Lärarförbundet Eva-Lis Sirén (Helte, 2014-11-12, Lärarnas tidning). 
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som saknar lärare får dock problem. Läraryrkets situation drivs inte av 
särintressen, utan är en förutsättning för kommande generationers 
utbildning. Nu har trenden vänt, och Lärarförbundet har varit med och 
påverkat utvecklingen i hög grad, påpekar Sirén. Hon lyfter fram 
legitimationsreformen, karriärtjänsterna och satsningar på minskad 
arbetsbelastning. Vidare påpekar hon att Lärarförbundet har fått 
regeringen att satsa tre miljarder på höjda lärarlöner och satt press på 
kommuner och fristående skolor. Men, framhåller hon, partierna måste 
hitta långsiktiga lösningar över blockgränserna och komma överens. 
Skolan kan inte ändras hela tiden, utan det krävs en stabil block-
överskridande skolpolitik. Det finns en lärarkris och det råder brist på 
legitimerade lärare betonar hon. (Sirén, 2014-11-11, Lt.) 

Den viktigaste framgången efter tretton år som ordförande är läraryrkets 
uppvärdering, säger Sirén. Lärare ska få vara specialister och inte ett LO-
kollektiv, hävdar hon. Att lärarlönerna nu stiger mer än andra 
yrkesgruppers är frukten av många års målmedvetet och hårt arbete. 
Hon ser sig själv som en framträdande lobbyist och framhåller att arbetet 
med opinionsbildning har utvecklats mycket. Som exempel framhåller 
hon att det var Lärarförbundet som myntade begreppet ”nationell 
lärarkris”, och att det begreppet tillsammans med Pisa-chocken gjorde 
att skolfrågan berörde alla efter år av reformering och byråkratisering. 
Hon menar dock att legitimationsreformen genomfördes för snabbt och 
slarvigt och att Lärarförbundet medverkat till att reformen förändrats 
och att bristerna rättats till (Helte, 2014-11-12, Lt). Sirén uppmanar 
politikerna att konkretisera hur de vill förbättra skolan och uppmanar 
riksdagen att visa hur man vill satsa på lärarna (Hedman, 2014-08-14, 
Sv). 

Lärarnas Riksförbunds avgångna förbundsordförande Metta Fjelkner 
och förbundets nuvarande ordförande Bo Jansson framhåller också att 
LR varit med och satt skolan på den politiska agendan efter att ha 
påpekat brister. Framgångsfrågor har varit legitimationsfrågan, karriär-
tjänster och lärarutbildningen. LR har också drivit frågorna om vikten av 
ämneskunskaper sedan 1990-talet och bildningsbegreppet har också 
kommit tillbaka, säger Bo Jansson. Lärarnas röster och LR har påverkat 
genom åren, skriver Skolvärlden och gör en exposé: efter att LR 1988 
påtalat behovet av speciallärare återinförs speciallärarutbildningen 2006. 
År 1992 beslutas på LR:s kongress att förbundet ska arbeta för 
lärarlegitimation. LR driver frågan på egen hand under många år, och 
2012 blir lärarlegitimationen verklighet då regeringen också fattar beslut 
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om karriärlärarreformen. 2004 kräver LR en ny lärarutbildning med 
tydliga inriktningar och 2011 införs den nya lärarutbildningen. Som enda 
fackförbund strejkar LR mot kommunaliseringen 1989 och på kon-
gressen 2008 beslutar LR att driva frågan om ökat statligt inflytande. I 
valet 2014 har frågan om ökat statligt ansvar varit en prioriterad fråga på 
den politiska dagordningen, framhåller LR. (Hernvall, 2014-09-08, Sv.) 

”Så skall Fridolin rädda skolan”43 

Riksdagsvalet 2014 är över och lärare vill se en rödgrön regering med 
Gustav Fridolin som utbildningsminister, skriver SvD (Sundén, Jelmini, 
2014-09-24, SvD). En ny koalitionsregering med Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet tillträder och tre utbildningsministrar är utsedda: Gustav 
Fridolin (MP) blir utbildningsminister, Helene Hellmark Knutsson (S) 
högre utbildnings- och forskningsminister och Aida Hadzialic (S) 
gymnasie- och kunskapslyftsminister. Gustav Fridolin meddelar att den 
nya regeringen har gjort en plan för skolan där beslut ska vara tagna 
inom etthundra dagar (Almer, 2014-10-03, Sv). Aida Hadzialic 
poängterar att det är viktigt att investera i lärarna och professionen så att 
eleverna får de kunskaper de behöver. Problemen med obehöriga lärare 
måste lösas och lärarutbildningen dimensioneras rätt (Larsson, 2014-10-
03, Sv). Stefan Löfven (S), som är ny statsminister, och utbildnings-
minister Gustav Fridolin (MP) meddelar att drygt 12 miljarder ska gå till 
skolan och lärarna under 2015 och 2016. Höjd status på läraryrket, höjda 
lärarlöner och satsning på fortbildning av lärare ska göra läraryrket mer 
attraktivt, är den röd-gröna regeringens budskap (Hernvall, 2014-10-15, 
Sv). 

Det parlamentariska läget är dock besvärligt och regeringen riskerar att 
få driva Alliansens skolpolitik under kommande mandatperiod, skriver 
SvD (Sundén Jelmini, 2014-11-06, SvD). Även om Alliansen röstat ja till 
regeringens budget så väntar osäkerhet och eventuellt nyval. Läraryrket 
måste stärkas som profession och få mer inflytande, framhåller Lärar-
förbundets nya ordförande Johanna Jaara Åstrand. I valet blev skolan 
den viktigaste frågan visade det sig. En enad profession, högre lärarlöner 
och minskad administration är prioriterade frågor, och lärarbristen och 

43 Citatet är rubriken på en intervju i Skolvärlden med Gustaf Fridolin, språkrör för 
Miljöpartiet (2014-03-14, Skolvärlden). 
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kunskapsresultaten är de viktigaste utmaningarna, säger Jaara Åstrand 
(2014-12-10, Lt). 

Lärarlegitimationen är kanske den absolut viktigaste av alla skol-
politiska beslut, menar Roger Haddad (FP), och det vore olyckligt om 
Socialdemokraterna skjuter fram införandet som de aviserat. Skjuts den 
upp finns risk för mer urvattning, säger han (Haddad, 2014-10-14, Sv; 
Svensson, Mederyd Hårdh & Delling, 2014-09-25, SvD). Ibrahim Baylan 
(S) tror dock inte att det är lätt att höja ett yrkes status. Reformer och 
samverkan med fackförbunden och arbetsgivarna måste till liksom 
förbättrade löner och arbetsvillkor. Socialdemokraterna vill också se 
skärpta antagningskrav till lärarutbildningen. Även om färre kommer in 
så hoppar färre av, menar Baylan. Socialdemokraterna kommer att 
tillsätta en nationell samling för att diskutera vidare reformering av 
skolan (Arevik & Holmström, 2014-10-01, Lt). 

Effekter av legitimationen? 
Tvåhundrasjuttio lärare och förskollärare har anmälts till Skol-
inspektionen sedan legitimationen infördes, och en person har fått 
legitimationen återkallad av Lärarnas ansvarsnämnd, framkommer i 
Svenska Dagbladet och Uppsala Nya Tidning hösten 2014. De flesta 
anmälningarna har gjorts av vårdnadshavare och är kränkningsärenden. 
(Mächs, 2014-12-23, SvD; SvD, 2014-08-09; UNT, 2014-12-23). Två 
personer som uppvisat falsk lärarlegitimation har också polisanmälts, 
skriver Uppsala Nya Tidning (2014-06-26, 2013-10-31). 

Både toppresultat och låga poäng från gymnasiet och högskoleprovet 
kännetecknar antagningen till lärarutbildningarna hösten 2014, skriver 
Lärarnas tidning. Fyrahundratjugofem personer av de elvatusen 
fyrahundra som sökt lärarutbildningen hösten 2014 hade 20,0 eller mer i 
meritvärde från gymnasiet. Bland de personer som antogs på basis av 
högskoleprovet fanns sökanden med 1,9 poäng samtidigt som studenter 
med 0,05 poäng antogs (Wallström, 2014-10-13, Lt). Lärarnas tidning 
rapporterar vidare om en ökning av antalet lärarstudenter, och att 
femton procent fler är registrerades som lärarstudenter hösten 2014 
jämfört med 2013. Förre utbildningsministern Jan Björklund (FP) pekar 
på tänkbara orsaker som en ökning av antalet platser på lärar-
utbildningen liksom satsningen på karriärtjänster. Karriärlärarreformen 
bidrog till höjda lärarlöner, framhåller Björklund. Den nya regeringen 
kan också tänka sig en fortsatt form av ekonomisk finansiering för att 
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öka söktrycket, i synnerhet bland personer som har en utbildning och 
bara behöver komplettera pedagogiken, säger Helene Hellmark 
Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning. Det 
engagerade fackliga arbetet har gett resultat i form av bättre löner, tror 
Lärarförbundets Eva-Lis Sirén. Det finns en allmän konsensus nu, säger 
LR:s Bo Jansson. Tillsammans har lärarförbunden lyft skolfrågorna och 
att läraryrket är viktigt att satsa på (Holmström, Hagström, & Sund-
ström, 2014-10-14, Lt). 

5.10 Sammanfattande diskussion 

Detta kapitel har rekonstruerat ett debatt- och nyhetsflöde som 
omgärdade legitimationsreformens framväxt och införande från 1992 till 
2014. Avhandlingens övergripande frågeställning har utgjort utgångs-
punkten: Hur har relationen mellan lärarförbundens intentioner och 
argumentation och den statliga styrningen gestaltats i ljuset av den debatt som 
omgärdade reformens införande? Den fråga som i kapitlet särskilt skulle 
besvaras var: Vilka positioner intar lärarförbunden, staten och övriga aktörer 
och hur belyses de i debatten? Kapitlet har beskrivit hur aktörernas 
argument formulerats och förändrats över tid. Professionsaspekter med 
utgångspunkt i Abbott (1988, 1991) som behandlats är: hur fackliga 
strategier för att öka inflytandet genom opinionsbildning framträtt och 
specifikt frågan om lärarlegitimation som facklig strategi för 
professionalisering. 

Nedan följer inledningsvis en sammanfattning av de empiriska 
resultaten mot bakgrund av frågorna ovan och de teman som framträtt i 
materialet: för och emot legitimation, procedurfrågor med koppling till 
reformens införande, upplevda effekter, politiska åtgärder och förändringar av 
reformen samt juridiska implikationer. Därefter syntetiseras och analyseras 
kapitlets resultat som olika diskurser, med utgångspunkt i läroplansteori 
och ideologiska förändringar. 

Mediaarenans dramaturgi 1992–2014 
Mediadebatten har en tydlig dramaturgi. I anslaget 1992 presenteras 
fakta och huvudkonflikt: Vi får veta att Lärarnas Riksförbund startat en 
kampanj för en legitimation i syfte att stärka läraryrket som profession. 
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Argumentationen bygger på att skärpta behörighetskrav kopplade till en 
legitimation, en ökad forskningsanknytning till läraryrket och en 
utvecklad yrkesetik ska skapa en likvärdig och rättssäker undervisning 
för eleverna. Likaså behöver läraryrkets status och attraktivitet höjas 
genom högre löner och bättre karriärmöjligheter för lärare. De borgerliga 
partierna, och framför allt Folkpartiet, argumenterar i debatten för att 
dessa faktorer är avgörande för den svenska skolan som de menar inte 
klarar av sitt uppdrag. Vidare framhåller FP att lärarutbildningen inte 
lockar kvalificerade studenter. Staten måste ta ett större ansvar efter 
kommunaliseringen hävdar Folkpartiet och Moderaterna. Lärar-
förbundet, som tidigare sagt nej till förslaget om en lärarlegitimation, 
meddelar i början av 2000-talet sin nya position. Lärarförbundet driver 
nu i likhet med Lärarnas Riksförbund legitimationsfrågan. De betonar 
legitimation som behörighetsgrundande och som kvalitetsgaranti 
gentemot elever och föräldrar, samt som ett sätt att höja statusen och 
attraktiviteten på läraryrket. 

Socialdemokraterna, som också inledningsvis avvisat frågan om en 
legitimation och påpekat att debatten svartmålat svensk skola, intar från 
mitten av 2000-talet en ny hållning. S argumenterar nu på ett liknande 
sätt att lärarlegitimationen innebär en kvalitetshöjning av lärarkåren och 
bidrar till en statushöjning. På våren 2006 framhåller Social-
demokraterna att de kan tänka sig att diskutera frågan med lärarfacken. 
När den borgerliga regeringens utredningsförslag presenteras 2008 är 
budskapet i pressen att regeringen tillmötesgår ett krav som LR länge 
drivit och som kommer att förändra styrkeförhållandena på arbets-
marknaden. Samtidigt framförs kritik från S, MP och Lärarförbundet om 
att förslaget är underfinansierat samt att införandet av lärartitlar som 
lektor och adjunkt liksom återgången till en stadieindelning i skolan är 
ett steg tillbaka. Likaså opponerar de sig mot att alla lärare inte omfattas 
av förslaget. En politisk enighet blir dock tydlig inför valet 2010, och 
Socialdemokraterna vill se en blocköverskridande skolpolitik. 

Bland övriga aktörer i debatten går åsikterna isär. Bland lärare och 
forskare framträder argument om en stärkt lärarprofession och 
förbättrad undervisningskvalitet, liksom en höjd status till följd av en 
legitimation. Det är dock viktigt att staten och arbetsgivarna tar ansvar 
för införandet. Kritikerna bland tongivande forskare och ledarskribenter 
hävdar dock att legitimationen tvärtom kommer att sänka läraryrkets 
status. De menar att problemet är att lärarstudenterna inte håller 
tillräckligt hög kvalitet liksom att kvalificerade studenter väljer andra 
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mer lönsamma högstatusutbildningar. Kritiska lärare betonar också att 
alla lärarkategorier borde omfattas av förslaget och att media skapat en 
negativ bild av läraryrket, medan andra hävdar att facket enbart styrs av 
egenintresse. Arbetsgivarna diskuterar problemen med att få behöriga 
lärare och att behörighetskraven är för snäva. 

Från 2011 när legitimationen beslutats tilltar kritiken från att ha varit 
relativt återhållen. Debatten i samtliga tidningar domineras nu av 
problemen som omgärdar reformens införande. Här råder stor sam-
stämmighet vad gäller kritik mot handläggning och ändringar av 
reformen. Oppositionspartierna och Lärarförbundet tillhör de tydligaste 
kritikerna, men också LR är kritiska liksom forskare, lärare, tidningarnas 
journalister och övriga debattörer. Skolverkets handläggning beskrivs 
som kaosartad och riksdagen beslutar att skjuta upp reformens in-
förande. När det gäller förklaringen till problemen så menar oppositions-
partierna liksom lärarfacken, och framför allt Lärarförbundet, att 
regeringen har brustit i ansvar och finansiering. Regeringen å sin sida 
menar att Skolverket har brustit i planering. Skolverket hävdar att 
tidsramarna varit för snäva och att kommunerna inte tar sitt ansvar. 

Juridiska problem med införandet blir belysta som till exempel att 
felaktiga legitimationer utfärdats och att många överklagat detta. En 
central fråga är hur olika lärarexamina ska bedömas och vilka kurser som 
ska anses som behörighetsgivande. 

Det som kännetecknar debatten från 2012 till 2014 är en fortsatt kritik 
mot Skolverkets handläggning samt regeringens ändringar av reformen 
och bristande ansvarstagande. Detta sammantaget hotar reformens goda 
intentioner, framhålls i kritiken. Den politiska splittringen blir tydligare 
under valåret 2014, och Socialdemokraterna och Miljöpartiet hävdar att 
legitimationsreformen har havererat. Efter valet, när de rödgröna 
partierna vunnit, förstärks skillnaderna mellan blocken i utbildnings-
frågor. Socialdemokraterna och Miljöpartiet kritiserar tillsammans med 
Lärarförbundet Alliansen för att ha infört reformen för snabbt utan 
tillräcklig finansiering. Jan Björklund (FP) och LR försvarar reformens 
intentioner. LR:s ordförande Metta Fjelkner framhåller att legitimationen 
har ett starkt stöd hos lärarförbunden och att införandet av lärar-
legitimation är avgörande för svensk skola och undervisningens kvalitet. 
Båda lärarförbunden beskriver sig sammantaget som nöjda med sina 
insatser. De anser att de satt agendan och påverkat opinionen samt 
regering och riksdag att driva fackförbundens politik. Lärarförbunden 
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argumenterar för att legitimationen och karriärlärarsystemet är exempel 
på framgångsrika områden och frågor. 

Forskare framhåller i debatten under valåret 2014 att den politiska 
styrningen av skolan är förödande när ideologiska skiljelinjer innebär att 
lärarutbildningen görs om vart tionde år. Båda politiska blocken har 
medverkat till en försvagning av läraryrkets autonomi under de senaste 
tjugo åren. Partierna ger också dubbla budskap och angriper inte de 
övergripande strukturella frågorna som avregleringen och kommunali-
seringen medverkat till, menar forskare som uttalar sig. Samman-
fattningsvis – hur kan då aktörernas argumentation och positioner 
förklaras och hur kan förändrade argument och positioneringar 
teoretiskt analyseras? Precis som Abbott (1988) och Börjesson (2003) 
framhåller kan tolkningarna av dramaturgin se olika ut. Nedan tolkas 
debatten ur ett läroplansteoretiskt och ideologianalytiskt perspektiv. 

Argumentationslinjer och positioner som diskurser på tre arenor 
Kapitlet har visat hur den offentliga arenan fungerar som ett 
handlingsrum där aktörer driver sina intressen och aktörer positionerar 
sig. Maktkampen framträder som olika berättelser där ideologiska 
utgångspunkter synliggörs. Utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv 
kan debatten analyseras som diskurser vilka framträder på tre arenor: 
formulerings-, medierings-, och realiseringsarenan (jfr Lindensjö & 
Lundgren, 2000). Diskurserna i kapitlet kan beskrivas i termer av en 
klassisk professionsdiskurs, en konservativ utbildningspolitisk diskurs, 
en ekonomisk statusdriven diskurs och en kompetensorienterad 
professionsdiskurs. 

Utgångspunkten är lärarlegitimationen som en facklig strategi, samtidigt 
som frågan belyser en rad utbildningspolitiska problem som ligger i 
tiden. Fackens och ledande politikers argument lyfts fram medialt och 
gör skolan till en het fråga. Dagstidningarnas rapportering och de 
fackliga medierna uttrycker framgång och bakslag i relation till om-
världen och dess behov av förändring. Formulering, mediering och 
realisering pågår mer eller mindre parallellt även om diskurserna får 
olika tyngdpunkt under den studerade perioden. 

I kapitel fyra, som byggde på statliga dokument och lärarförbundens 
verksamhetsberättelser, analyserades legitimationens framväxt och 
införande som en professionsmässig framgång för LR och resultatet av 
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ett framgångsrikt opinionsarbete. Från att utbildningspolitiken under 
flera decennier genomsyrats av en progressivistisk syn, som betonat 
skolans och lärarens demokratiska fostransuppdrag och en enhetlig 
lärarroll, legitimerades med legitimationsreformen ett utbildningsideal 
som var tongivande fram till mitten av 1900-talet. Denna utbildnings-
politiska kursändring kan ur ett ideologiskt perspektiv ses som uttryck 
för en konservativ utbildningspolitisk diskurs och som en följd av de 
politiska förändringarna i Europa efter 1989, vilken försvårade en 
vänsterorienterad politik (jfr Fransson, 2012a). 

LR:s klassiska professionskrav i början av 1990-talet sammanfaller 
således tidsmässigt med den allmänna samhälleliga utvecklingen, som 
dels kan beskrivas som en kulturpolitisk högerorientering, dels som en 
liberal marknadsorientering med privatisering och avreglerling av 
offentlig sektor (jfr Uljens, 2018a). Att den fackliga professions-
orienteringen får stöd av Folkpartiet, Kristdemokraterna och Mo-
deraterna framstår med den utgångspunkten som logiskt, likaså att 
frågorna får genomslag i den offentliga debatten. 

Socialdemokraternas och Miljöpartiets förändrade positioner under 
2000-talet kan ses som uttryck för en pragmatisk politik. I det marknads-
orienterade utbildningspolitiska läget under inflytande av OECD och 
PISA ges utbildningens roll en ny dimension. Tyngdpunkten flyttas från 
ett politiskt medborgarskap till ett ekonomiskt medborgarskap och 
skolans uppgift förändras (jfr Englund, 1995). I detta skede anammar 
staten, i form av den socialdemokratiska regeringen, av politisk nöd-
vändighet en europeisk ekonomisk diskurs. I mitten av 2000-talet 
förflyttar den sin position från en avståndstagande till en välkomnande 
position av de fackliga och borgerliga politiska kraven. Lärarförbundet, 
som historiskt fått stöd av Socialdemokraterna, ansluter. Legitimationen 
blir nu politiskt görlig och utgör grunden för politiska initiativ från i stort 
sett samtliga politiska partier. Bättre lärare och ett nytt lärarskap ska 
angripa den svenska skolans försämrade internationella ranking även 
om Socialdemokraternas politiska kursändring skulle visa sig komma 
för sent, och på hösten 2006 förlorar S regeringsmakten. 

Den ekonomiska och statusdrivna fackliga argumentationen kan också 
kopplas till en transnationell dimension (jfr Uljens, 2018a). Inspiration 
hämtas från Storbritannien om hur karriärsteg för lärare kan göra yrket 
attraktivt. Om läraryrkets attraktionskraft ökar kan problemen med den 
svenska skolans försämrade resultat lösas. Det politiska intresset är i 

205 



 

 

       
        

     
           
   

        
           

     
    

       
 

 
      

         
      

    
      

      
         

       
  

 
      

          
           

    
     

      
  

    
        
            

       
      

     
        

       
      

         
      

    

samklang med lärarkårens krav även här. Legitimation och karriär-
möjligheter blir argument för professionalisering av lärarkåren samtidigt 
som retoriken uppvisar politisk handlingskraft. Skolans demokratiska 
projekt med en socialt orienterad diskurs får också ge plats för en ämnes-
diskurs vilket med professionsteoretisk terminologi om utestängning av 
obehöriga kan ses som en lärarfacklig professionsframgång för LR. 
Forskare som uttalar sig i debatten framhåller också att det skett en 
förändring såtillvida att de politiska partierna i högre grad än tidigare 
lyssnat på lärarnas fackförbund, vilket är en skillnad mot tidigare 
reformer som införts från 1990-talet (se t.ex. Jarl i Hernvall, 2014-09-08, 
Sv). 

En kompetensorienterad professionsdiskurs blir slutligen tydlig från 
2011 och framåt när Skolverket och högskolorna ska bedöma lärares 
kunnande och reformen ska realiseras. När Skolverket påbörjar hand-
läggningen av legitimationsansökningarna framträder bedömnings-
problem. Vilken utbildning har lärarna och vad säger den om deras 
kompetens? Den differentierade lärarutbildningen med grund i åter-
kommande reformeringar ska nu plötsligt formas till en enhetlig linje 
och utgöra underlag för en legitimation. En standardiseringsproblematik 
uppdagas. 

Denna kompetensorientering vid genomförandet verkar uppenbarligen 
ingen ha tänkt på. Eller kanske mer sannolikt hade LR – när de började 
driva frågan – haft nyutbildade lärare i åtanke? Dispenser och validering 
av erfarenhet blir mot denna bakgrund åtgärder som regeringen vidtar i 
kompensatoriskt syfte. Likaså introduceras Skolverkets Lärarlyft som en 
grundläggande kompensatorisk åtgärd för den uppdagade kompetens-
bristen. Introduktionsåret, som framställts som ett av de grundläggande 
kvalitetskriterierna i reformen, tas vidare bort. Regeringen försvarar 
dock förändringarna med argumentet att lärarförbunden och regeringen 
varit överens. I linje med den kritik som framförts kan det här hävdas att 
reformen urvattnats. Diskussionen belyser således frågan om hur 
kompetensen nu ska garanteras. Nya poliska förslag om exempelvis 
lämplighetstest presenteras av både Alliansen och Socialdemokraterna. 
Detta kan ses som ett uttryck för en politisk kortsiktighet som också 
kritiseras av forskarna i debatten. Detta tredje resultatkapitel har 
rekonstruerat ett debatt- och nyhetsflöde som omgärdade legitimations-
reformens framväxt och införande från 1992 till 2014, vilket analyserats 
som diskurser på olika arenor. I det avslutande kapitlet diskuteras 
avhandlingens centrala resultat och slutsatser. 
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Det finns ingen symbolisk makt utan en maktsymbol 
och det finns ingen symbolisk kunskap utan kunskaps-
symbol.44 

6 Lärarlegitimation som en facklig 
professionsstrategi – avslutande diskussion 

Avhandlingens syfte har varit att utveckla ny kunskap om läraryrkets 
professionalisering i Sverige genom att särskilt studera lärarförbundens, 
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, argumentation för införandet 
av lärarlegitimation i Sverige som en del i denna process. Med utgångs-
punkt i en historisk rekonstruktion analyserades lärarförbundens tidiga 
organisering och professionaliseringssträvanden mot bakgrund av ideo-
logiska förändringar som ägde rum under 1900-talet. Kyrkans starka 
inflytande avvecklades och övergick mot en statlig styrning, och från 
1990-talet präglades legitimationsreformens framväxt av en period då 
den så kallade New Public Managementideologin gjorde insteg i 
offentlig sektor (Ahlbäck, Bull, Hasselberg & Stenlås, 2016). 

Således har professionaliseringssträvanden följt en mera allmän trend 
med kyrkan, staten och marknaden som referenspunkter för utbildnings-
ideologiska initiativ. I studien har processen beskrivits och analyserats 
på tre policyarenor: den lärarfackliga, den politiska och den mediala, 
med fokus på lärarförbunden som aktörer. Den övergripande fråge-
ställningen formulerades som: Hur har relationen mellan lärarförbundens 
intentioner och argumentation och den statliga styrningen gestaltats i ljuset av 
den debatt som omgärdade reformens framväxt och införande? De tre konkreta 
frågor som skulle besvaras var: Hur framträder de fackliga professions-
strategierna och hur tas de emot? Vilka olika sätt att betrakta läraryrket kan 
urskiljas? Vilka positioner intar facken, staten och övriga aktörer och hur har 
dessa belysts i debatten? 

Sammanfattningsvis kan den svenska legitimationsreformen ses som ett 
resultat både av en medveten facklig professionsstrategi, i syfte att 

44 Citatet är hämtat ur Annika Ullmans avhandling Rektor En studie av en titel och dess bärare 
(Ullman (1997, s. 251). 
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erhålla samhällelig legitimitet och status, och en politisk viljeinriktning 
mot bakgrund av avregleringen och decentraliseringen av skolväsendet 
i slutet av 1980- och början av 1990-talet. Tidigare forskning har visat att 
införandet av New Public Management och effektiviseringen av offentlig 
sektor innebar en ökad styrning av yrkesgrupper som lärare, med en 
minskad professionell legitimitet som en konsekvens (se t.ex. Ahlbäck, 
m.fl. 2016; Carlander & Lindblad, 2005; Colnerud & Granström, 2015; 
Forsberg & Wallin, 2006; Fredriksson, 2010; Ringarp, 2011; Stenlås, 2009). 
Denna ideologiska förändring från välfärdsstat till neoliberal 
konkurrensbaserad styrning kom att få omfattande konsekvenser för 
utbildningsväsendet och för lärarprofessionen i många länder (Uljens, 
2018a). Förändringen drevs igenom av politiska partier från både vänster 
och höger mot bakgrund av politiskt ideologiska argument om krav på 
demokrati och transparens, liksom krav på ökad kvalitet för pengar 
(Ahlbäck m.fl., 2016). 

Lärarlegitimation som exempel på en samtida utbildningspolitisk reform 
betraktas inom forskning, både i Sverige och internationellt, å ena sidan 
som ett uttryck för denna globala neoliberala ideologi, en förändrad 
statlig kontroll och NPM-logik (se t.ex. Ellilli-Cherif, Romanowski & 
Nasser, 2011; Lilja, 2014) som inte höjer kvaliteten på undervisningen 
(Walsh, 2001). Å andra sidan ses den som professionsstärkande och ett 
sätt att höja undervisningskvaliteten (Darling-Hammond, 2001; Darling-
Hammond, Holtzman & Vasguez, 2005). 

Lärarutbildningen har historiskt varit styrd av politiska ideologier 
(Florin, 2010; Hallsén, 2013; Persson, 2008; Stenlås, 2009), och lärarkåren 
benämns i forskningen både profession, semiprofession och orga-
nisationsprofession (se t.ex. Brante, 2016; Evetts, 2013; Torstendahl, 
2008). Lärarkåren i Sverige har dock inte varit homogen. Under 1900-
talet avspeglade sig konflikten mellan lärargrupperna politiskt, där 
Socialdemokraterna genomförde utbildningsreformer i syfte att skapa en 
mer enhetlig lärarkår, medan de borgerliga partierna argumenterade för 
ett bevarande av den kunskapsinstitution som läroverkstraditionen 
representerade (Florin, 1987, 2010; Lilja, 2011; Persson, 2008; Ringarp, 
2011). Från 1990-talet närmade sig dock de två lärarförbunden, Lärarnas 
Riksförbund och Lärarförbundet, varandra och kom under 2000-talet att 
samfällt driva professionsfrågor med kravet på en legitimation som ett 
sätt att stärka läraryrket. Under 2000-talet växte sig också diskussionen 
om en professionell lärarkår starkare politiskt efter OECD:s och PISA:s 
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rapporter (Wahlström, 2015), och en rad utredningar har under de 
senaste åren tillsatts för att utreda hur lärarprofessionen kan stärkas.45 

Bristen på studier och empirisk forskning som fokuserar yrkesorganisa-
tionerna som företrädare för professionella strategier framhålls både i 
Sverige och internationellt (Bascia, 2005, 2015; Lilja, 2014). En kluvenhet 
märks även här såtillvida att facken inom det ena fältet beskrivs som 
styrda av NPM-ideologi (Compton & Weiner, 2009) och reaktiva utan 
egna reforminitiativ (Karseth & Nerland, 2007; Lilja, 2014). Inom det 
andra fältet pekar forskare på nödvändigheten av att lyfta fram de 
fackliga organisationerna som förespråkare av professionella strategier 
(Bascia, 2005, 2015; Mausethagen & Granlund, 2012; Whorton, 2016). 

Avhandlingens analys har utgått från tre centrala begrepp: profession, 
legitimation och arena vilka tagit sin utgångspunkt i Abbotts (1988, 1991, 
2010) och Lundgrens teorier (se t.ex. Lundgren, 1979, 1983; Lindensjö & 
Lundgren, 2000). Huvuddragen i Abbott innebär att professioner 

existerar för att det finns grupper som lyckas tillskansa sig kontroll över 
ett visst yrkesområde vid en viss tidpunkt och som genom opinions-
bildning och statliga sanktioner stärker sin legitimitet. Ur detta 
professionsteoretiska perspektiv innebär strävan efter legitimation en 
vilja att ha makt över en viss kunskap i syfte att stärka den professionella 
legitimiteten. Legitimationen symboliserar ur detta perspektiv värden 
som yrkeskunnande, tillit och legitimitet från samhällets sida gentemot 
professionen och yrkeskåren (Abbott, 1988, 1991). Lundgrens teori 
beskriver hur utbildningsfrågor historiskt gestaltats och hur ideologier 
och tankemönster sätter ramar för utformandet av utbildningsväsendet 
vid en viss tidpunkt. Arenan ska här ses som en metafor för de platser 
och nivåer där aktörer formulerar sina argument och där 
utbildningspolicy formuleras, medieras och implementeras. I dessa 
processer kan aktörer som kollegiala organ och fackförbund utöva 
inflytande över besluten, även om staten ytterst beslutar om lagstiftning. 

45 Se exempelvis (Dir. 2016:76) Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner; (SOU 
2017:35). Slutbetänkande av 2015 års skolkommission; (SOU 2017:51) Utbildning, 
undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola. Delbetänkande av 
Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner; (SOU 2018:17) Med 
undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella 
utveckling. Slutbetänkande av Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skol-
professioner. 
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På samma sätt deltar beslutsfattare och politiker i medieringen och 
tolkningen av fattade beslut (Lindensjö & Lundgren, 2000). 

Genom att studera lärarlegitimationens introduktion och genomförande 
har avhandlingens ambition varit att ge ett kunskapsbidrag till och skapa 
ökad förståelse för centrala delar av det större fält som utgör lärarkårens 
professionaliseringarbete. Det empiriska bidraget vidgar ett forsknings-
fält som är förhållandevis lite beforskat – fackförbunden som samtida 
förespråkare av professionella strategier och utbildningspolitiska frågor 
– och för in ytterligare ett perspektiv på läroplansteori: ett icke-
hierarkiskt perspektiv på utbildning som relation mellan policy och 
profession (se t.ex. Uljens & Elo, 2019; Uljens & Ylimaki, 2017). Denna 
position förutsätter en dialog mellan fackförbund och politiska 
beslutsfattare på de arenor där policy såväl formuleras som medieras och 
omfattar både styrning och aktörskap. Med dessa teoretiska utgångs-
punkter samt ideologianalysens förankring både i en historisk förståelse 
och en begreppslig inramning har en förhoppning varit att studien kan 
bidra till kunskapsutveckling även i ett bredare perspektiv avseende 
lärares organisering och aktörskap inom utbildningspolitik. 

6.1 Fackliga professionsstrategier 

Krav på legitimation 
Den första frågan som skulle besvaras i denna studie handlade om hur 
de fackliga professionsstrategierna framträtt och hur dessa tagits emot. 
Ett centralt resultat i avhandlingen är att lärarförbundens argumentation 
för en lärarlegitimation varit framgångsrik i så måtto att beslut togs i 
riksdagen 2011 om införande av en lärarlegitimation som syftade till att 
öka rättssäkerheten för barn och elever samt höja kvaliteten och statusen 
på lärarkåren (Prop. 2010/11:20; Rskr. 2010/11:171; SOU 
2010/11:UbU5). Den nya skollagen som infördes 2011 reglerar också 
tydligare lärares behörighet och att undervisningen ska vila på veten-
skaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800). 

Mönstret för hur påverkan skedde inleddes från fackligt håll med att ett 
krav på legitimation formulerades av Lärarnas Riksförbund (LR) i början 
av 1990-talet. Därefter utarbetades kravet av LR och Lärarförbundet till 
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en gemensam facklig strategi, vilken kom att påverka den politiska 
dagordningen till förmån för ett införande. 

Partipolitiskt delade frågan inledningsvis blocken, och den proposition 
om ett lärarcertifikat som presenterades av den moderata regeringen 
Bildt 1992 (Prop. 1991/1992:75) mötte kritik från Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet (SOU 1991/92:UBU20). Socialdemokraterna ändrade 
emellertid så småningom sin inställning i frågan även om det kom att 
dröja till 2006, efter att partiet återfått regeringsmakten 1994, då en 
utredning tillsattes. Socialdemokraternas argumentation var nu att lärar-
utbildningen behövde differentieras, dels mot bakgrund av de 
sjunkande elevresultaten under 2000-talet, dels mot bakgrund av de 
förändrade kraven på läraryrket vilka var en konsekvens av skolans 
reformering sedan 1990-talet (Dir. 2006:31). När den borgerliga 
Alliansregeringen tillträtt på hösten 2006 fick utredningen utvidgade 
direktiv. Problemet med obehöriga lärare betonades, behörighetskraven 
måste skärpas och staten borde ta ansvar för en lärarlegitimation i syfte 
att stärka utbildningens kvalitet och höja elevernas måluppfyllelse. 
Förslag om kvalifikationssteg för lärare fördes också fram (Dir. 2006:140; 
SOU 2008:52). 

Den tolkning som utifrån studiens professionsteoretiska utgångspunkt 
försvaras här, är att då legitimationen infördes sanktionerade staten en 
juridisk legitimitet. Denna blev en symbol för tillit och yrkesmässigt 
erkännande grundat i vetenskap och beprövad erfarenhet hos lärar-
kåren. Men också det faktum att reformen antogs politiskt kan i sig ses 
som exempel på professionsframgång i linje med professionsteorin (jfr 
Abbott, 1988, 1991). Att detta kunde komma till stånd har enligt denna 
studie två förklaringar. Den ena förklaringen är att lärarförbundens 
opinionsarbete, inledningsvis LR:s från slutet av 1990-talet, fick 
genomslag medialt och i offentligheten och påverkade politiken. Den 
andra är att de båda politiska blocken kom att argumentera för att 
legitimationen var lösningen på en rad problem inom utbildnings-
området. Således sammanföll de politiska och de fackliga intressena. De 
borgerliga partiernas argument för ett ökat statligt ansvar för lärar-
utbildningen och lärarna samt kritiken mot socialdemokratisk 
utbildningspolitik låg i linje med LR:s professionskrav redan från början 
av 1990-talet och under hela den studerade perioden. Så småningom såg 
sig även den socialdemokratiska regeringen tvungen att anta denna 
professionsretorik under trycket av den europeiska utbildnings-
politikens krav på åtgärder under mitten av 2000-talet. Denna för-
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ändrade hållning hos Socialdemokraterna kan förvisso också tolkas som 
ett resultat av inrikespolitiskt tryck i början av valåret 2006, och behovet 
av att visa att visa politisk handlingskraft, vilket Fransson (2012a) fram-
håller. 

I den här processen finns likheter mellan hälso- och sjukvårdsyrkena och 
läraryrket. Både psykologer och sjuksköterskor hade argumenterat för 
en legitimation sanktionerad av staten, och Skolverket kom att bli den 
statliga myndighet som utfärdade lärarlegitimationerna på samma sätt 
som Socialstyrelsen utfärdat legitimation inom hälso- och sjukvårds-
yrken. Resonemanget tar alltså sin utgångspunkt i Abbotts teori (1991) i 
vilken han framhåller att lobbyarbete för licensiering och legitimering 
varit central för läkarkåren i USA och att legitimationslagstiftningen 
kunde ses som den främsta indikatorn på en statlig nivå att läkarna hade 
kontroll över arbetet (ibid.). Överfört till lärarkåren i Sverige och 
lärarlegitimationen så kom lärarnas ämnesmässiga behörighet att utgöra 
grund för legitimationen. Detta var en fråga som Lärarnas Riksförbund 
drivit sedan den statliga regleringen av lärartjänster avskaffades 1991. 
För förbundets föregångare läroverkslärarna hade ämnesbehörigheten 
markerat en professionell akademisk grund som tidigare gett pro-
fessionell status och utestängt obehöriga lärare (Florin, 2010; Torsten-
dahl, 2008). 

Forskningskrav 
En andra professionsaspekt som framträtt under perioden 1992 till 2014 
handlar om forskningens koppling till läraryrket och lärarutbildningens 
vetenskapliga grund. I studien framgår att båda förbunden från början 
av 1990-talet har drivit denna fråga och i synnerhet Lärarförbundet har 
argumenterat för inrättandet av utbildningsvetenskap som forsknings-
bas för lärarutbildningen. Begreppet har dock vållat diskussioner och 
organisatoriska utmaningar vid lärosätena (Askling, 2005; Gran, 1995; 
SOU 2005:31), och det är svårt att dra några slutsatser i vilken grad 
läraryrkets forskningsbas stärkts. Men det kan konstateras att lärar-
utbildningspropositionen i slutet på 1990-talet (Prop. 1999/2000:135) 
föreslog att en utbildningsvetenskaplig kommitté skulle tillsättas. Denna 
kommitté skulle ha till uppgift att fördela medel till forskning och 
forskarutbildning i anslutning till lärarutbildning inom det nyinrättade 
Vetenskapsrådet 2001. Likaså konstateras att begreppet utbildnings-
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vetenskap46 infördes organisatoriskt vid en rad lärosäten i slutet på 1990-
talet efter att riksdagen fattat beslut om detta (Fransson & Lundgren, 
2003). 

Kritik har dock framförts av forskare (Kallós, 2009). Kallós menar att stöd 
till forskning med anknytning till lärarutbildningen inte prioriterats av 
den utbildningsvetenskapliga kommittén inom ramen för forsknings-
området utbildningsvetenskap, och att forskning i anslutning till lärar-
utbildning är svagt utvecklad. Han diskuterar även problemen med en 
svagt utbyggd ämnesdidaktisk forskning i Sverige trots diskussionen om 
förstärkta ämneskunskaper i lärarutbildningen och hos lärare (Kallós, 
2009). Uljens (2019-07-30) pekar också på att etablerandet av utbildnings-
vetenskap som disciplin innebar att Sverige lämnade en drygt hundra-
årig tradition med pedagogiken som professionsvetenskap. Denna för-
ändring öppnade för andra forskare än pedagoger, som exempelvis eko-
nomer, statsvetare, filosofer, psykologer och sociologer, vilka nu kunde 
ansöka om forskningsmedel inom utbildningsvetenskapen. Detta kan 
ses som ett försvagande av läraryrkets vetenskapliga bas eftersom dessa 
discipliner är professionsstiftande för många andra yrken. Ytterligare en 
faktor som kan ha försvårat etablerandet av en forskningsbas för 
lärarutbildningen i Sverige är att när lärarutbildningen akademiserades 
1977 gavs utbildningen inte rätt att utfärda doktorsexamen och ha egna 
professurer (ibid.). 

I skollagen som trädde i kraft 2011 (SFS 2010:800) reglerades dock, till 
skillnad från i den äldre lagstiftningen (SFS 1985:1100), att under-
visningen i skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfaren-
het. Detta konkretiserades i skrivningar om att varje huvudman ska 
eftersträva att anställa forskarutbildade lärare och förskollärare som 
lektorer i skolan, en fråga som funnits med bland LR:s krav under flera 
decennier. Lektorsfrågan som utgjorde en del av legitimationsreformen 
blev också föremål för en särskild reform, den så kallade karriär-
lärarreformen. Denna reform reglerade att lektorstjänster ska utgöra 
grund för en högre lön, varför ett särskilt statsbidrag infördes för detta 
ändamål (Förordning 2013:70; Prop. 2012/13:136). 

46 Termen utbildningsvetenskap infördes organisatoriskt från slutet av 1990-talet vid Göte-
borgs universitet, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Uppsala universitet, 
Högskolan i Kristianstad samt högskolan i Kalmar. (Fransson & Lundgren, 2003.) 
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Utvecklande av yrkesetik 
En tredje professionsaspekt som diskuterats i det fackliga materialet 
under perioden 1992 till 2014, i samverkan mellan LR och Lärar-
förbundet, är arbetet med att utveckla gemensamma yrkesetiska prin-
ciper för läraryrket. Frågorna har handlat om att utveckla undervisning, 
bedömning och utvärdering, samt vikten av att diskutera etiska och 
moraliska förhållningssätt som ingår i lärares yrkesutövande, däribland 
relationen till elever och vårdnadshavare. (se LR:s och Lärarförbundets 
verksamhetsberättelser 2004–2009.) 

Professionsstrategier i ett historiskt och samtidshistoriskt perspektiv 
Ytterligare resultat framträdde i studiens historiska översikt i kapitel tre 
som visade en rad centrala aspekter som uttryck för ett yrkes profession-
aliseringsprocess, såsom det beskrivs i Abbotts empiriska studie av 
läkaryrkets framväxt i USA från 1700-talet. Det handlar om yrkesmässig 
organisering i förbund och föreningar liksom etablerandet av insti-
tutioner knutna till professionen. (Jfr Abbott, 1991.) 

Lärarkåren etablerades i den medeltida lärdomsskolan vilken från 1600-
talet utvecklades till gymnasier med ett system av ämneslärare. Över-
sikten visade också hur lärarna, i likhet med läkarna, tidigt organiserade 
sig i förbund och föreningar för att kunna påverka och förändra, och hur 
dessa organisationer drev krav på utbildning för att få kontroll över 
läraryrket. Folkskollärarna fick genom sin utbildning vid seminariet en 
särskild auktorisering som var en central faktor för den professionella 
utbildningen (Florin, 1987; Linné, 1996). I likhet med läkarna gav också 
lärarna tidigt ut tidningar och tidskrifter, och professionsföreningar 
knutna till undervisningsämnena grundades av lärarna i början av 1900-
talet (Román, 2006). Lärarna samlades också tidigt till internationella 
konferenser där både praktiker och forskare deltog (Landahl, 2015). 

Det fackliga och statliga materialet, liksom tidigare forskning om lärar-
yrkets framväxt (t.ex. Florin, 1987; Linné, 1996; Persson, 2008), visar 
sammantaget hur utbildningssystem såsom skolor, lärarutbildningar 
och andra utbildningsinstitutioner växte fram. Materialet visar vidare att 
strukturer förknippade med professionen, såsom forskning, så små-
ningom växte fram. Detta ligger i linje med Abbotts empiriska studier 
(Abbott, 1991). 
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Sammanfattningsvis har avhandlingen visat att tre professionsaspekter 
utgjort centrala professionsstrategier hos de fackliga organisationerna 
under perioden 1992 till 2014: legitimation, vetenskaplig grund och 
yrkesetik. Två av dessa frågor har varit föremål för en förändrad 
lagstiftning och kan i den bemärkelsen ses som framgångar på 
formuleringsarenan, i form av opinionsbildning som påverkat besluts-
fattandet. Huruvida läraryrkets professionella legitimitet sammantaget 
stärkts, och vilken roll som legitimationen har i ett vidare perspektiv av 
professionaliseringen, behöver dock diskuteras ytterligare. 

Ordet status används ofta och gärna när lärarnas ställning i 
samhället diskuteras. Vad som i regel avses är graden av den 
uppskattning en yrkesgrupp får i samhället. Denna åter-
speglas i lönen, i hur många som söker sig till yrket och hur 
yrket allmänt diskuteras i massmedia och bland en bredare 
allmänhet.47 

6.2 Olika sätt att betrakta läraryrket 

Den andra forskningsfrågan som inledningsvis ställdes var: Vilka olika 
sätt att betrakta läraryrket kan urskiljas? Denna fråga undersöktes 
särskilt i avhandlingens historiska rekonstruktion i kapitel tre som 
byggde på fackligt material och forskning. I följande avsnitt diskuteras 
frågan framför allt mot bakgrund av hur läraryrket framträder i 
forskningslitteraturen i kapitel två och tre. 

I den inledande forskningsgenomgången i kapitel två framträdde två 
synsätt på läraryrket. De kan sammanfattas med hjälp av Fredrikssons 
(2010) kategorisering, där lärare å ena sidan beskrivs som kringskurna 
av ramfaktorer och å andra sidan ses som svårstyrda. 

47 Citatet är hämtat ur boken Sveriges lärarförbund 1967–1990 utgiven av Lärarförbundet 
(Johansson & Fredriksson, 1993, s. 146). 
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Värdering som grund för kategorisering? 
Det förstnämnda synsättet framträder både i den äldre forskningens 
beskrivning av lärarkåren som semiprofessionell (jfr Etzioni, 1969; 
Goode, 1969) och i den senare forskningens benämning av lärarkåren 
som en organisationsprofession (jfr Evetts, 2013). Då läraryrket 
definieras som en semiprofession ses det som en yrkesgrupp med små 
eller inga möjligheter att erhålla full professionell legitimitet. Då lärar-
yrket definieras som en organisationsprofession beskrivs profession-
aliseringen som uppifrån och utifrån kommande (se t.ex. Brante, 
Johnsson, Olofsson & Svensson, 2015; Carlgren, 2010; Etzioni, 1969; 
Evetts, 2009, 2010, 2011; Goode, 1969). 

Dessa förklaringar kan ur ett teoretiskt perspektiv tolkas som makt-
uttryck med grund i formuleringsprivilegier och värderingar; dels med 
utgångpunkt i typiska mansdominerade yrken som förklarar kvinno-
dominerade yrken som lärare, sjuksköterskor och socialarbetare lägre 
värda, dels mot bakgrund av att dessa yrken inte ses som analytiska 
kategorier (Florin, 1987; Sarfatti Larson, 2014). Resonemanget belyser det 
som Abbott (1988) lyfter fram som centralt i sin teori: De yrken som 
framställs som starka eller klassiska professioner blir sådana, eftersom 
det ligger i dessa yrkens intressen att behålla makten med utgångspunkt 
i kriterier de själva formulerat (ibid.). Idag är det fortfarande samma 
professioner som skyddas av lagstiftningen i de flesta länder, menar 
Sarfatti Larson (2018). Till exempel medicinaryrket, som fått en upphöjd 
position av sociologer, skulle behöva tonas ned, fortsätter hon. Vidare 
pekar hon på att lärare har högre tillit bland allmänheten i USA än läkare 
och forskare. Enligt den här tolkningen har lärarna dock misslyckats med 
sina ansträngningar att erhålla autonomi och respekt inom de kunskaps-
baserade organisationerna i USA. Förklaringen ser hon i lärarnas lägre 
status och mindre politiska makt snarare än i akademiska meriter och 
betyg. Det finns emellertid också en trend att professioner misstros 
generellt, vilket yttrar sig i lägre löner även hos de etablerade 
professionerna. Sarfatti Larson menar ändå att professionsfrågan fort-
farande är intressant ur ett sociologiskt och politiskt perspektiv, trots det 
faktum att professionsbegreppet blivit utspätt och att professionsyrken 
idag är mer svårdefinierade, i jämförelse med den tid då professionali-
sering var en väg till ny klass och makt (Sarfatti Larson, 2018). 
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Klassiska professionsideal 
Det andra perspektivet som framträder i litteraturen beskriver läraren 
och lärarkåren som en aktör som siktat mot de klassiska professions-
kriterierna (Florin, 1987; Linné, 1996; Persson, 2008). Lärarkåren beskrivs 
här som en profession som tidigare haft handlingsutrymme både på ett 
institutionellt och på ett yrkesmässigt plan, men att detta reducerats 
genom att det statliga skyddet som omgav lärarkåren under välfärds-
statens uppbyggnad har utmanats av politiska ideologier, marknads-
krafter och inflytande från andra grupper i samhället (Ringarp, 2011; 
Stenlås, 2009; Wermke & Forsberg, 2016; Wermke & Höstfält, 2014). 

I studiens fackliga material och inom forskningen framträder i Sverige 
historiskt två tydliga lärarkategorier: Läroverksläraren och folkskol-
läraren, som representanter för två skilda utbildningssystem. Läroverks-
läraren beskrivs som en profession med hög status och professionell 
auktoritet som kvarstod ända fram till mitten av 1900-talet (se t.ex. 
Torstendahl, 2008). Först från 1950-talet och framåt accentuerades 
läroverkslärarkårens professionsargument när kåren såg sig hotad av 
utbildningsväsendets reformering. Folkskollärarkårens kamp för 
professionalisering är däremot tydlig från 1800-talet. Folkskollärarkåren 
framträder i studien som en kår som drivits av patos för utbildning, 
folkbildning och demokratifrågor, men som samtidigt splittrats i strider 
för högre lön och bättre arbetsvillkor under 1900-talet och som inte enas 
fullständigt förrän 1991 då Lärarförbundet bildas.48 

I forskningsöversikten i kapitel två framgick att till exempel Frankrike 
och Finland skiljer ut sig från övriga länder i Västvärlden i det avseendet 
att lärare har ett stort förtroende både hos allmänheten och den politiska 
och ekonomiska eliten samt en hög grad av autonomi (Lundahl & Tveit, 
2014; Simola, 2005; Wermke & Höstfält, 2014). Uljens, Wolff och Frontini 
(2016) menar att förklaringen vad gäller Finland delvis beror på att 
Finland tagit en annan väg än till exempel England och Sverige vad 
gäller den internationella NPM-strömningen (ibid.) Sett ur 
organisationsprofessionsperspektiv erkändes skolan och lärarkåren i 
Finland tidigt som en viktig kulturkonstituerande konstruktion i ett 
särskilt geopolitiskt perspektiv gentemot Ryssland, framhåller Uljens 
(2019-06-26). Skolan fick i uppgift att skapa en ny nationell identitet på 

48 Lärarförbundet bildas 1991 genom en sammanslagning av Sveriges lärarförbund och 
Sveriges facklärarförbund vilka tidigare varit uppdelade i ett antal förbund under det 
tidiga 1900-talet. (www.lararforbundet.se, 2019-04-22.) 
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finska och svenska. Den tidiga etableringen av professuren i pedagogik 
(1852) i Helsingfors drevs delvis av Finlands status som Storfurstendöme 
(1809-1917). Skolan kom därmed att stärka kulturautonomin. Med 
etablerandet av professuren i pedagogik 1852 drev Storfurstendömet 
således sina egna intressen genom tilltag som kännetecknar de klassiska 
professionerna – läraryrkets status erkändes (Uljens, 2019-06-26). Uljens 
och Nyman (2013) beskriver också att den finska lärarutbildningens 
betoning på ämneskunskaper och didaktik som grund för undervisning 
gett en stark ställning både inom universitetet, i relation till den statliga 
styrningen och till hemmen, till skillnad från övriga Norden (ibid.). Den 
långa akademiska pedagogiktraditionen med lärarutbildningen vid 
universitetet innebar att steget till ett krav på masterutbildning för alla 
lärarkategorier i Finland var relativt sett kortare på 1970-talet. Det finska 
lärarfacket kom också att bli en maktfaktor under 1980-talet som bidrog 
till att bevara lärarnas rättigheter (Uljens m.fl., 2016). 

Ett yrke med bristande forskningsförankring 
Ett argument inom forskning varför läraryrket inte är en fullvärdig 
profession i Sverige är att läraryrket saknar en tydlig vetenskaplig bas, 
och att utbildningsvetenskapen inte i tillräcklig grad utgör forsknings-
grund för lärarutbildningen. Dessutom har möjligheterna för yrkes-
verksamma lärare att forska inte varit gynnsamma till skillnad från 
möjligheterna inom läkaryrket (Colnerud & Granström, 2015). Denna 
fråga berördes till en del ovan. En bidragande förklaring till detta, menar 
Linde (2005), är att den pedagogiska forskningen som fick ett uppsving 
och växte fram under 1950-talet även kom att bli beroende av statlig 
styrning. Forskningen kom att ske på statens villkor, hävdar Linde, och 
forskarna var lojala med den forskning som efterfrågades. Detta menar 
Linde kan ha försenat framväxten av pedagogiken som en självständig 
och kritisk forskningsdisciplin i Sverige (Linde, 2005). 

Professionalisering och deprofessionalisering 
I kapitel tre beskrevs hur reformeringen av utbildningsväsendet i 
Sverige från 1960-talet och framåt kom att skapa en konkurrenssituation 
mellan de två lärartraditionerna. Detta medförde att ämneslärarna med 
bakgrund i läroverkstraditionen förlorade status och kunskapsövertag, 
medan folkskollärarna stärkte sin ställning med grundskolans införande 
genom reformeringen av lärarutbildningen mot enhetslärare. Konflikten 
mellan lärarförbunden accentuerades under 1980-talet och bottnade dels 
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i synen på lärarrollens förändring, dels på löneutjämningspolitiken, där 
LR:s lärare beskrev sig som förlorare. 

Från 1980-talets slut med decentralisering och effektivisering av offentlig 
sektor under inflytande av NPM, som en internationell trend, skapades 
nya policyförväntningar på lärarkåren. I forskning framträder nu bilden 
av en försvagad yrkeskår som genom managementidéer och ökat krav 
på inflytande från övriga samhällsgrupper kommit att styras och 
kontrolleras, med ett förlorat handlingsutrymme som en konsekvens. 
Detta berörde också andra yrkesgrupper inom offentlig sektor, men 
lärarnas möjligheter att stå emot förklaras som mindre utifrån en svagare 
statusmässig position och förankring i forskning (jfr. Ringarp, 2011). 
Stenlås (2009) menar samtidigt att det fanns en ideologisk strävan att 
förändra läraren genom kommunaliseringsreformen 1989, som tydligt 
markerade att lärarnas motstånd var utsiktslöst. Ahlbäck med flera 
(2016) beskriver det som att lärarna sedan 1980-talet varit ”under 
belägring” vilket grundade sig i en misstro hos den politiska vänstern 
mot statsanställda tjänstemän som till exempel lärare. Ambitionen att 
uppnå politiska mål kom att skada lärarprofessionen, menar författarna. 
Genom ökad styrning och yttre kontroll fråntogs lärarna sina möjligheter 
att avgöra vad ett gott lärararbete skulle utgöras av. Lärarkåren av-
professionaliserades (Ahlbäck m.fl. 2016). 

Reprofessionalisering? 
Det är således en dyster bild som tecknas inom forskning som beskriver 
läraryrkets utveckling från 1980-talet och framåt. Resultatet av denna 
studie vittnar dock om att lärarkåren under 2000-talet kan sägas ha stärkt 
sin ställning. Detta har i studien förklarats som en konsekvens av 
lärarorganisationernas inflytande över utbildningspolitiken som bidrog 
till legitimationsreformens införande 2011. Reformen innebar inte bara 
en skärpning av lärares behörighet i lagstiftningen, utan den innehöll 
också förslag om karriärsteg för läraryrket och en tydligare reglering av 
lektorer i skolan. Med återinförandet av lektorer föreligger ökade 
möjligheter att knyta forskning till läraryrket som ett led i att stärka 
lärarprofessionens vetenskapliga bas. 

Alvehus, Eklund och Kastbergs studie från 2017 visar också en ny trend 
vad gäller läraryrkets status och att den ”proletarisering” och autonomi-
förlust som yrket genomgick under influens av NPM avstannat. För-
fattarna (Alvehus m.fl., 2017) pekar på att reforminitiativ som 
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legitimationsreformen och karriärlärarreformen visar att läraryrket 
stärkts som profession. I sin studie av karriärlärarreformen eller förste-
lärarreformen, som bygger på intervjuer och observationer av 
förstelärare och skolledare, konstaterar de att förstelärarrollen bidragit 
till en stratifiering inom lärarkåren som i förlängningen stärkt 
lärarprofessionens ställning och autonomi i relation till andra yrkes-
grupper i skolan. Genom förstelärarna skapas en elit i den traditionellt 
sett platta lärarkåren som medför en förändrad arbetsdelning (ibid.). 
Detta är en av de aspekter som Abbott (1988) beskriver som centrala för 
att stärka ett yrkes legitimitet. 

Sammanfattningsvis har avhandlingen visat hur läraryrket framträder i 
olika skepnader historiskt och under perioden 1992 till 2014. Under-
sökningen visar på samtidiga processer av professionalisering och 
deprofessionalisering inom kårens olika lärargrupper fram till 1980-talet. 
Avhandlingens resultat visar att denna trend dock i viss mån vände från 
2000-talet och att lärarkårens professionella ställning kan sägas ha stärkts 
genom inflytandet på reformer som genomfördes från 2010 och framåt. 

6.3 Medieringsarenan i teoretisk belysning 

Avhandlingens tredje fråga handlade om vilka positioner aktörerna – 
facken, staten och övriga aktörer – intar i debatten och hur dessa belysts. 
Nedan problematiseras frågan mot bakgrund av framför allt läro-
plansteori. 

Från formulering till realisering 
I kapitel fem beskrevs legitimationens framväxt och införande i debatten 
från 1992 till 2014 och analyserades i den sammanfattande diskussionen 
som diskurser på medieringarenan, där olika berättelser samt maktkamp 
synliggjorde skilda ideologiska utgångspunkter. Diskussionen om 
lärarlegitimationen kom att belysa en rad utbildningspolitiska problem 
som låg i tiden. Fackförbundens och ledande politikers argument lyftes 
fram medialt och gjorde skolan, och i synnerhet lärarna, till angelägna 
frågor. Framgång och bakslag rapporterades i tidningarnas nyhets-
förmedling och debatt. Detta informations- och åsiktsflöde förklarades 
som en samtidigt pågående formulering, mediering och realisering på en 
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offentlig arena. Diskurserna beskrevs i termer av en klassisk professions-
diskurs, en konservativ utbildningspolitisk diskurs, en ekonomisk 
statusdriven diskurs och en kompetensorienterad professionsdiskurs. 

I diskussionen framhölls att en utbildningspolitisk kursändring med 
kulturkonservativa och marknadsliberala inslag sammanföll med 
fackliga professionskrav som tidigare inte fått gehör, varför reformer 
kunde genomföras i facklig och politisk samstämmighet. En trans-
nationell dimension med krav på förbättrade elevresultat som uttryck för 
en marknadsorientering utgjorde också incitament för reformförslagen. 
Legitimationen blev politiskt görlig och grunden för politiska initiativ 
från i stort sett samtliga politiska partier. Bättre lärare och ett nytt 
lärarskap skulle angripa den svenska skolans försämrade internationella 
ranking. 

När reformen så småningom efter cirka tjugo års debatt skulle 
genomföras blottlades emellertid en rad problem, som i kapitel fem 
beskrevs som en kompetensorienterad professionsdiskurs. Hur skulle 
Skolverket och högskolorna bedöma lärares behörighet och kunnande? 
Och var det möjligt för huvudmännen och skolorna att anpassa sig 
organisatoriskt efter de nya kraven? Lärarutbildningens differentiering 
genom återkommande reformeringar skulle nu formas till en enhetlig 
linje som grund för en legitimation och en standardiseringsproblematik 
uppdagades. Kritiken rörde både juridiska, ekonomiska och organisa-
toriska frågor och tilltog i takt med regeringens återkommande beslut 
om att skjuta upp reformen och de förändringar som gjordes av det 
ursprungliga förslaget. 

Mediering och realisering som transformerad relation 
Lindensjö och Lundgren (2000) beskriver den komplexa relationen 
mellan beslutsfattande och implementering av fattade beslut som en 
medierad och transformerad relation, som i allt högre grad äger rum på 
en medialiserad arena. Samtidigt som alltfler aktörer deltar i besluts-
formulering i form av intresseorganisationer och fackförbund – vid sidan 
av de politiska partierna – så har medieringsarenans betydelse också 
ökat. Att styra utbildning handlar i allt högre grad om att styra med 
hänsyn till hur reformer medialt beskrivs och uppfattas. Samtidigt som 
medieringen ökat i betydelse så menar Lindensjö och Lundgren (2000) 
att den politiska styrningens sårbarhet ökat. Detta framträder i studien 
när Alliansregeringen från 2011 ställs inför en rad problem i samband 
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med reformens införande. När dessa problem exponeras medialt 
framstår legitimationsreformen som ogenomtänkt och oplanerad trots 
att frågan drivits under en tjugoårsperiod av de borgerliga partierna. 
Detta exemplifierar den moderna politikens dilemma, menar Lindensjö 
och Lundgren (2000), vilket innebär att styrningen inte har samma 
genomslagskraft som tilltron till den. Med små marginaler mellan 
blocken kan den styrande ledningen tvingas till löften samtidigt som 
resurserna till genomförande är knappa. På detta sätt förlorar regeringen 
sin möjlighet till effektiv styrning. Reforminitiativet flyttas från 
regeringen till andra grupper och till oppositionen. Denna utveckling, 
menar Lindensjö och Lundgren (2000), är en del av en större förändring 
av den politiska ledningens villkor, där den rationalistiska bilden av 
målstyrning och prioritering av handlingsalternativ inte fungerar utan 
blir fragmentarisk och kontraproduktiv. (Lindensjö & Lundgren, 2000.) 

I studiens debattmaterial framgår hur styrningens genomslagskraft 
medialt fungerar på det sätt som Lindensjö och Lundgren (2000) 
beskriver. Den politiska och mediala argumentationen till förmån för 
reformen förbyts i kritik som framförs från i stort sett samtliga aktörer i 
media från 2011 och fram till 2014. Alliansegeringen kritiseras för 
bristande ansvarstagande och förlorar så småningom regeringsmakten i 
valet 2014. Lindensjö och Lundgren (2000) pekar på att det förändrade 
politiska läget i Europa från slutet av 1980-talet aktualiserade en 
spänning mellan behovet av långsiktig planering och korta valperioder. 
Partikonkurrens och intressegrupper som trycker på försvårar den 
politiska styrningen och lockar till ett reaktivt politiskt handlande och 
både en känslighet för aktuella problem och en okänslighet för 
långsiktiga strukturella problem. Styrning mot politiska mål har också 
blivit en omdiskuterad fråga inom internationell forskning om politisk 
räckvidd och statens handlingsutrymme inom det parlamentariska 
systemet. Samtidigt diskuterar de svårigheterna med att klart definiera 
innebörden av begrepp som styrning, styrbarhet och ostyrbarhet samt 
vad som egentligen avses. Är det förmågan att fatta beslut och 
genomföra dessa eller handlar det om att åstadkomma och kontrollera 
effekter? Kanske kan system ses som både styrbara och ostyrbara 
samtidigt på olika nivåer och över tid? (Lindensjö & Lundgren, 2000). 

Utbildningspolicy i ett icke-hierarkiskt perspektiv 
Uljens (se t.ex. 1998, 2016, 2018a) diskuterar också politikens förändring 
i Europa från 1980-talets slut och dess påverkan på utbildning och 
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utbildningsforskning, men han angriper frågan ur ett delvis annat 
perspektiv. I sin teoretiska utveckling av läroplansteorin belyser 
författaren också medieringens betydelse. Han pekar samtidigt på att 
utbildningspolicy inte primärt ska betraktas ur ett hierarkiskt 
perspektiv, det vill säga vara en fråga om implementering av politiska 
beslut vilka ska omsättas av professionen i praktiken. 

Denna funktionalistiska förklaring tenderar att utelämna agentskapet 
mellan de styrande nivåerna. Men policymediering behöver heller inte 
studeras som ett emancipatoriskt utopiskt motstånd. Om vi antar dessa 
perspektiv måste utbildningsfrågor studeras som en relation till politik, 
media och andra sociala praktiker. Uljens och Elo (2019) betonar 
utbildningens egenvärde som vetenskap och inte som en underordnad 
praktik i relation till övriga praktiker. Om vi inte intar detta synsätt, 
framhåller författarna, riskerar utbildning, läroplansarbete och under-
visning att reduceras till teknologier – en riktning som i hög grad 
representeras av NPM – och som i sin yttersta konsekvens kan medföra 
att självreflektion och förberedelser för att delta som medborgare i ett 
demokratiskt samhälle trängs undan (Uljens, 2016; Uljens & Elo, 2019). 
Eftersom dessa frågor är knutna till makt måste läroplansteorin 
diskutera hur utbildning ska förhålla sig till maktdimensionerna, när 
läroplans- och policyarbete som rör undervisning och ledarskap 
utmanas av internationella tendenser och neo-liberalism. Dessa 
tendenser innebär en minskad respekt för kunskapsinstitutioner och de 
fria media (Uljens, 2018a). 

Diskussionen försvåras emellertid av den språkliga erosion som Biesta 
(2012) visar har ägt rum inom forskningen sedan 1980-talet och som 
etablerat en ideologi i sig som bidrar till att osynliggöra det väsentliga. 
Biesta menar att den postmoderna utvecklingen från 1980-talet och den 
konstruktivistiska teorin skapat en retorik som försvårat diskussioner 
om undervisning och lärare (Biesta, 2012). Fransson (2016) ser 
förklaringen i att begreppen definierats av andra än lärarna själva. Med 
hänvisning till Lindensjö och Lundgren (2000) pekar Fransson (2016) 
också på att många aktörer kämpar om inflytande över det svenska 
skolsystemet och att misstron mot lärarna ökade under 2000-talet 
samtidigt som lärarkåren, forskning och politik haft olika synsätt på 
utvecklingen (Fransson, 2016). NPM-ideologins konceptualisering av 
läraren som offer och objekt behöver dock utmanas av bilden av läraren 
som agent för professionell legitimitet, och lärarkåren måste analyseras 
som en profession som kräver auktoritet (Lindblad & Goodson, 2011). 
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6.4 Lärarlegitimationen och lärares 

(re)professionalisering 

Vilka slutsatser går det då att dra av studiens resultat? Går det att säga 
att lärarlegitimationen som infördes 2011 kopplad till reformeringen av 
lärarutbildningen och den förändrade skollagen stärkt lärarna som 
profession? Har lärarkåren reprofessionaliserats? Liksom Abbott på-
pekar (1988) är det en svår uppgift att nysta upp determinerande trådar 
av strukturer och intentioner. Whorton (2016) diskuterar också 
svårigheten att uttala sig om orsak och verkan när det till exempel gäller 
fackföreningars påverkan på policy eftersom processerna är ytterst 
komplicerade. Om man väljer att se makt och kontroll som dynamiska 
processer i bemärkelsen vem eller vilka som har haft inflytande på en 
fråga vid en viss tidpunkt, som Abbott (1988) och Whorton (2016) 
beskriver det, så måste svaret ändå bli ja. I likhet med vad också Muzio, 
Brock och Suddaby (2013) framhåller, utgår analysen i denna avhandling 
från uppfattningen att profession i grunden inte handlar om ett yrkes 
inneboende karakteristika, som den funktionalistiskt orienterade 
professionsforskningen gör gällande. Professioner kan snarare ses som 
processer och institutioner, vilket innebär att professionsforskningens 
centrala uppgift blir att identifiera och synliggöra de ideologier eller 
diskurser som upprätthåller dessa. 

Studien har prövat Abbots teori på den valda empirin och utgick från 
begreppet jurisdiktion som en yrkesgrupps strävan att erhålla 
professionellt erkännande genom strategiskt arbete inom den egna 
yrkesgruppen, på arbetsplatsen och genom opinionsarbete i offentlig-
heten. Detta erkännande kopplades till lagstiftning, det vill säga den 
juridiska innebörden, och till yrkets status i ett vidare socialt och 
samhälleligt perspektiv. För att fånga båda dessa aspekter valdes be-
greppet legitimitet som en motsvarighet till jurisdiktion. 

Genom den professionsteoretiska analysen (jfr Abbott, 1988) har 
avhandlingen visat att de fackliga organisationernas professions-
strategier och deltagande i debatten påverkade både den offentliga 
opinionen och den politiskt lagstiftande makten. Denna profession-
aliseringsprocess pågick under cirka två decennier, från 1992 till 2011, 
som fackliga intraprofessionella aktiviteter och i relation till det 
omgivande samhället. En konsekvens av denna slutsats är att det inte är 
fruktbart att tala om legitimationsreformen som antingen inom-
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professionell eller utomprofessionell eller som uttryck för yrkes-
professionalism eller organisationsprofessionalism (se Evetts, 2013). 
Poängen med Abbotts teori är att det är både och. Det är just i dynamiken 
mellan de inomprofessionella handlingarna och de utomprofessionella i 
form av opinionsbildning och politisk styrning som den professionella 
legitimiteten uppstår. Här ses staten som en garant och ett skydd på ett 
institutionellt plan samt en viktig partner i maktspelet, som Florin 
beskriver det (1987). Det politiska inflytandet är med denna tolkning 
således en central faktor som också ligger i linje med Sarfatti Larsons 
(2018) slutsatser att lärares professionalisering och statushöjning i hög 
grad är beroende av fackförbundens politiska styrka (ibid.). 

Sammanfattningsvis är slutsatsen att det ur ett professionsteoretiskt 
perspektiv skett en viss reprofessionalisering av lärarkåren såtillvida att 
inflytande över opinionsbildning, utbildningspolitik och lagstiftning 
inneburit en stärkt legitimitet, genom att vissa strukturella och 
institutionella betingelser kan sägas vara uppfyllda. Ur ett läro-
plansteoretiskt perspektiv har med denna tolkning ideologiska och 
juridiska ramar etablerats. Dessa kan ses som ett resultat av en politisk 
konsensualism, som kännetecknade frågor om lärare och lärarutbildning 
från mitten av 2000-talet, under en period av lärarfacklig mobilisering på 
en enad front (jfr Lindensjö & Lundgren, 2000). Samtidigt visar media-
debatten på den politiska styrningens dilemman med anpassningar och 
förändringar av legitimationsreformens införande, som Lindensjö och 
Lundgren (2000) pekar på. 

Genom empiriska studier av grupper och statliga institutioner, både som 
drivande och receptiva aktörer, möjliggörs en problematisering av 
retoriska figurer och ideologier. Här kan det icke-hierarkiska synsättet 
inom läroplansteori (jfr Uljens och Elo, 2019) ge begreppsliga verktyg för 
att analysera utbildning som utmanar den rådande ordningen och den 
europeiska kunskapsdiskursen. Det vill säga en position som erkänner 
utbildning och politik som likvärdiga fält, och som med utgångspunkt i 
demokratiska ideal möjliggör en dialog som ger professionen ett 
friutrymme gentemot de politiska ideologierna. Om vi väljer att studera 
utbildningsfrågor ur detta perspektiv kan synen på utbildning och lärare 
som styrda reproducenter av politiskt på förhand strikt uppställda 
formuleringar nyanseras (Uljens & Elo, 2019). 

Föreställningen om professioner som autonoma i relation till politiskt 
och samhälleligt inflytande, som utgör en central faktor i den klassiska 
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professionsretoriken, är dock kanske inte möjlig att uppnå. Professioner 
tar form i komplexa processer på olika arenor där flera aktörer med 
multipla intressen manövrerar för att förhålla sig till varandras 
positioner och verklighetsbilder. Men hur vi riktar sökljuset har 
betydelse för de resultat och slutsatser som vi presenterar, och det är 
rimligtvis svårt att tänka sig en teoretisk utgångspunkt med anspråk på 
ett fullständigt förklaringsvärde. Fakta är teoriladdade och forskning är 
alltid perspektivistisk, som Alvesson och Sköldberg påpekar (2017). 

Det avhandlingen inte behandlat med utgångspunkt i Abbott (1988) är 
professionsaspekter knutna till arbetsplatsen, det vill säga hur 
lärarkårens professionalisering gestaltats i skolan genom arbetsdelning 
och dominansförhållanden i relation till andra intilliggande yrkes-
grupper, vilket Alvehus med flera (2017) belyser i sin studie av 
karriärlärarreformen. Avhandlingen har heller inte problematiserat det 
faktum att man kan vara verksam som lärare utan legitimation eller 
vilket förtroende den breda allmänheten, föräldrar och elever har för 
lärare. Därmed är det svårt att uttala sig om vilken grad av legitimitet 
som lärarkåren erhållit. Mer forskning behövs för att i ett större 
perspektiv analysera hur de senaste årens reformering påverkar lärar-
yrket på sikt med avseende på samhällelig professionsstatus och 
legitimitet. 
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Det torde vara uppenbart att forskarsamhället utgör en del av 
det politiska språkspelet om skolan, om det så är utbildnings-
historia, samtidshistoria eller framtidshistoria som skrivs. När 
forskare blottlägger begreppsanvändning, diskursiva praktiker 
och dess konsekvenser bidrar de till att utveckla olika narrativ 
om skolans utveckling och dess roll i samhället /…/49 

Slutord 

Avslutningsvis, och med hänvisning till citatet ovan, influeras forskning 
om skolan och lärare av samtida politiska och utbildningsmässiga 
ideologier eller diskurser vilka reproduceras och internaliseras (jfr 
Lindensjö & Lundgren, 2000; Fairclough, 2015; Biesta, 2012). Jag sällar 
mig samtidigt till forskare – och andra – som framhåller att utbildnings-
väsendet behöver återupprätta tilliten till läraren och att lärar-
professionen behöver stärkas. Skolan måste frigöra sig från den rädsla 
som hållit den i ett grepp av mätning, målstyrning och bedömning. Här 
har lärarnas fackföreningar stor betydelse (jfr MacBeath, 2012). Denna 
studie har visat att lärarnas fackliga förbund spelar roll för att lärarna 
själva ska kunna initiera reforminitiativ och höja yrkets professionella 
status. Sarfatti Larson (2014) uttrycker det på följande sätt: ”Vi har också 
egna ideologiska resurser med vilka vi kan återuppväcka läraryrkets 
’nobla profession’/…/”. (fritt översatt från Sarfatti Larson, 2014, s. 16). 

49 Citatet är hämtat ur Anna Forssells avhandling Skolan som politisk narrativ. En studie av 
den skolpolitiska debatten i Sveriges riksdag 1991–2002 (Forssell (2011, s. 52). 
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https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svenska-dagbladet 

Nationalencyklopedin (2019-07-12). Uppsala Nya Tidning. Hämtad från 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/upsala-nya-tidning 

STEP Studies in Educational Policy and Educational Philosophy seminarier vid Uppsala 
universitet. Hämtad från https://www.edu.uu.se/forskning/pedagogik/step/ 
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Bilagor 

Bilaga 1. Förteckning av källor och referenser 
(ej vetenskaplig litteratur eller övriga hemsidor) 

Källor & referenser År Antal 

Direktiv, propositioner, 
författningstext m.m. 1975–2014 26 dokument 

Riksdagens motioner 1985–2014 37 motioner 

Statens offentliga utredningar 1948–2018 21 utredningar 

Texter från hemsidan 
www.lararnashistoria.se 

2014 16 artiklar/texter 

Lärarförbundens 
verksamhetsberättelser 

Böcker utgivna av förbunden 

1991–2014 24 årgångar 

Lärarnas tidning 2002–2014 128 artiklar 

Skolvärlden 2008–2014 103 artiklar 

Dagens Nyheter 1992–2014 62 artiklar 

Svenska Dagbladet 1998–2014 61 artiklar 

Uppsala Nya Tidning 2005–2014 67 artiklar 

Bilaga 2. Skribenter i dagspress och facklig press 

Af Sandeberg, Jane chefredaktör och ansvarig utgivare 
Skolvärlden 

Albinsson Bruhner, 
Göran 

kolumnist Svenska Dagbladet 

Alfredsson, Lena journalist Dagens Nyheter 

Almer, Synnöve reporter Skolvärlden 

Amin, Jabar riksdagsledamot Miljöpartiet 

Andersson, Björn reporter Lärarnas tidning 

Andersson, Dan lärare Högskolan Borås 
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Andersson, Elisabet vice gruppledare Kristdemokraterna 

Arevik, Niklas reporter Lärarnas tidning 

Arndt, Sten reporter/redigerare Lärarnas Tidning 

Asker, Anna journalist Svenska Dagbladet 

Baylan, Ibrahim skolpolitisk talesperson Socialdemokraterna 
2012–2014, skolminister 2004–2006 

Beckman, Åsa journalist Dagens Nyheter 

Bengtzboe, Erik förbundsordförande Moderata 
Ungdomsförbundet 

Bennet, Carl industriman, debattör 

Bergling, Mikael journalist Skolvärlden 

Bergström K.-G. lärare, journalist 

Bill, Per riksdagsledamot Moderaterna 

Brozin Boman, 
Viveca 

reporter Lärarnas tidning 

Böe, Sigrid journalist Dagens Nyheter 

Björklund, Jan skolminister 2007-2010, utbildningsminister 
2010-2014, partiledare för 
Folkpartiet/Liberalerna 2007-2019 

Bynert, Simon journalist Svenska Dagbladet 

Carlberg, Ingrid författare och journalist 

Cervin, Elisabeth reporter Lärarnas tidning 

Corneliusson, Kjell lärare 

Delling, Hannes reporter Svenska Dagbladet 

Drougge, Göran gymnasielärare 

Edlund, Ulf reporter Lärarnas tidning 

Eklund, Jimmy försäljningschef Comaea International 

Ekström, Anna generaldirektör Skolverket 2011–2016 

Feldt, Kjell-Olof finansminister Socialdemokraterna 1983–1990 

Fjelkner, Metta förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund 
2000–2013 

Flores, J Emilio journalist Dagens Nyheter 

Friberg, Marcus ordförande Lärarförbundet Student 

Fridolin, Gustaf språkrör Miljöpartiet, 2011-2019, 
utbildningsminister 2014-2019 

Gardfjell, Maria kommunalråd Miljöpartiet 

Gentzel, Anders tidigare rektor 

Georgson, Camilla ordförande Sveriges förenade studentkårer 

Grip, Freddy ordförande Lärarnas Riksförbunds 
Studerandeförening 
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Grimlund, Annica chefredaktör Lärarnas tidning 

Gustafsson, Bengt professor emeritus Uppsala universitet 

Gustafsson, Jan-Erik professor Göteborgs universitet 

Gustafsson, Klara debattör Studentkåren 

Haddad, Roger riksdagsledamot Folkpartiet 

Hagberg, Inga-Lill journalist Svenska Dagbladet 

Hagström, Per reporter Lärarnas tidning 

Hansson, Thors 
hans 

professor Stockholms universitet 

Hassan, Mohamad kommunpolitiker Folkpartiet 

Heger, Fredrich ordförande Lärarnas Riksförbunds 
studentförening 

Hedman, Emil reporter Skolvärlden 

Heldmark, Thomas reporter Lärarnas tidning 

Hellerstedt, Linus reporter Lärarnas tidning 

Helte, Stefan reporter Lärarnas tidning 

Hennel, Lena journalist Svenska Dagbladet 

Hernvall, Anna-
Lena 

reporter Skolvärlden 

Hertzberg, Lennart gymnasielärare, debattör 

Holmgren, Sven-
Olof 

professor emeritus Stockholms universitet 

Holmström, Lotta reporter Lärarnas tidning 

Holmström, Mikael journalist Svenska Dagbladet 

Hulth, Per-Olof professor Uppsala universitet 

Håkansson, Hanna vice ordförande Liberala studenter 

Hårdstedt, Victoria journalist Uppsala Nya Tidning 

Hägglund, Göran partiledare Kristdemokraterna 2004–2015 

Hällberg, Alva reporter Skolvärlden 

Irenius, L kulturchef, Svenska Dagbladet 

Jaara Åstrand, 
Johanna 

förbundsordförande Lärarförbundet 

Jacobsson, Eva reporter Lärarnas tidning 

Jansson Enkler, 
Ann-Marie 

ordförande Lärarförbundets avdelning 
Uppsala 

Johansson, Tomas ordförande i Lärarnas Riksförbund 1996–2000 

Jällhage, Lenita journalist Dagens Nyheter 1994–2013, från 2014 
reporter Lärarnas tidning 

Kallenberg, Anna reporter Skolvärlden 

Kamil, Ismail riksdagsledamot Folkpartiet 
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Karlsson, Christer lärare 

Karlsson, Gustav reporter Skolvärlden 

Karlsson, Ulrika riksdagsledamot Moderaterna 

Kenttä, Tina lärarstudent 

Kimondo, Patricia vd Lärarförmedlarna 

Kjellberg, Marcus ombud Lärarnas Riksförbund 

Kjellén, Lena professor Uppsala universitet 

Kristersson, Bertil lektor 

Lagerlöf, Ingvar reporter Lärarnas tidning 

Larhammar, Dan professor Uppsala universitet 

Larsson, Therese lärarstudent 

Larsson, Åsa reporter Skolvärlden 

Larsmo, Ola författare 

Leife, Ola kommunalråd Kristdemokraterna 

Leijonborg, Lars partiledare Folkpartiet 1997–2007 

Leonardz, Jenny journalist Svenska Dagbladet 

Liby Alonso, Martin journalist Dagens Nyheter 

Lindahl, Britt lektor Högskolan Kristianstad 

Lindahl, Hans-Erik kommunombud Lärarnas Riksförbund 

Lindahl, Ulf professor emeritus Uppsala universitet 

Linder, PJ, Anders politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet 
2004–2013 

Lindgren, Karin reporter Lärarnas tidning 

Lindgren, Karin reporter Skolvärlden 

Lindgren, Markus ordförande Lärarförbundet student 

Lindgren Ulla docent och universitetslektor Högskolan 
Gävle 

Lindholm, Benny ordförande Liberala studenter 

Lindström, Lennart reporter Uppsala Nya Tidning 

Löfvén, Stefan partiledare Socialdemokraterna från 2012, 
statsminister från 2014 

Lönnroth, Lars professor emeritus, debattör 

Löfgren, Emma journalist Dagens Nyheter 

Löfving, Gustav riksordförande Moderata Ungdomsförbundet 

Malers, Lina journalist Uppsala Nya Tidning 

Malmström, Björn journalist Svenska Dagbladet 

Mederyd Hård, 
Martin 

reporter Svenska Dagbladet 

Meijer, Jakob journalist Uppsala Nya Tidning 
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Morberg, Åsa fil dr och universitetslektor vid Högskolan 
Gävle 

Morghult, Emilia Lärarförbundet student Uppsala 

Mächs, Mattias journalist Svenska Dagbladet 

Nejman, Fredrik reporter Skolvärlden 

Nihlfors, Elisabet dekanus Uppsala universitet 

Nilsson, Ulf riksdagsledamot Folkpartiet 

Nyberg, lena barnombudsman 2001–2008 

Olsson, Erik journalist Dagens Nyheter 

Ohlsson, Birgitta EU-minister och demokratiminister i 
Alliansregeringen 2010–2014 

Olofsson, Christer Musiklärare 

Olofsson, Maud partiledare Centerpartiet 2001–2011, 
näringsminister 2006–2011 

Orre, Johanna 
Ulrika 

reporter Lärarnas tidning 

Oscarsson, Mikael riksdagsledamot Kristdemokraterna 

Persson, Annelie lärare 

Pettersson, Agneta skribent Lärarnas tidning 

Petzell, Sophie journalist 

Reineck, Katarina ombud Lärarnas Riksförbund 

Reinfeldt, Fredrik partiledare Moderaterna 2003–2015, 
statsminister 2006–2014 

Rosén, Anna lärare 

Rosenkrantz, Ebba journalist Dagens Nyheter 

Rudhe, Elisabet reporter Lärarnas tidning 

Rydå, Karl journalist Uppsala Nya Tidning 

Ryhming, Margot debattör 

Sirén, (Preiz), Eva-
Lis 

förbundsordförande Lärarförbundet 2001– 
2014 

Skeri, Niklas journalist Uppsala Nya Tidning 

Sjöblom, Anita journalist Dagens Nyheter 

Sjödin Ramberg, 
Ingrid 

lärare 

Skogstad, Isak lärarstudent 

Stenberg, Eva journalist och politisk kommentator Dagens 
Nyheter 

Steneryd, Birgitta lärare 

Strand, Charlotte lärare 

Stridsman, Sofia reporter Skolvärlden 
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Sundelin, Emma journalist Uppsala Nya Tidning 

Sundén Jelmini, 
Maria 

journalist Svenska Dagbladet 

Sundin, Björn ombud Lärarnas Riksförbund 

Sundström, Louise lärare 

Sundström, Ulrika reporter Lärarnas tidning 

Svahn, Claes journalist Dagens Nyheter 

Svensson, Frida reporter Svenska Dagbladet 

Sylwan, Per-Otto debattör 

Thorén, Mats reporter Lärarnas tidning 

Tobé, Tomas utbildningspolitisk talesperson Moderaterna 

Wahlgren, Anna reporter Skolvärlden 

Wallström, Anna-
Lena 

journalist Dagens Nyheter 

Vlachos, Jonas nationalekonom, debattör 

Wireaus, Bengt lärare 

Wolodarski, Peter chefredaktör Dagens Nyheter 

Zander, Solveig riksdagsledamot Centerpartiet 

Åman, Johannes journalist Dagens Nyheter 

Örstadius, 
Kristoffer 

journalist Dagens Nyheter 

Bilaga 3. Artikeltyper i dagspressen 

Dagens Nyheter 
Ledare 

Upphov Datum Rubrik 

Liby Alonso, M. 2011-06-
16 

Status inte bara lön. 

Ej angiven 2011-09-
15 

Kunskapens kärna 

Ohlsson, B. 1998-01-
26 

Signerat/Birgitta Ohlsson: 
Folkpartiet lyfter fram läraren 

Ej angiven 2011-05-
12 

Skolk ingen barnlek 

Ej angiven 2010-04-
13 

Stärk lärarna 

Wolodarski, P. 2013-12-
08 

Trenden är tydlig: öst tar över från 
väst 
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Åman, J. 2010-11-
19 

Lärare: Skicklighet sitter inte i 
legitimationen 

Åman, J. 2012-02-
11 

Legitimation: Fler vägar behövs till 
Läraryrket 

Åman, J. 2013-02-
14 

FP:s förlorade tolkningsföreträde 

Debattartiklar 

Upphov Datum Rubrik 

Baylan, I. 2012-03-23 ”Regeringen blickar bakåt 
på en gammalmodig 
skolpolitik” 

Beckman, Å. 2011-05-23 Slarva inte bort lärarna 

Bennet, C. & Fjelkner, M. 2009-06-08 ”Kommunerna 
oförmögna att ta ansvar 
för skolan” 

Björklund, J. 2004-07-02 ”Åtta av tio nya lärare 
outbildade" 

Carlberg, I. & Stenberg, 
E. 

1998-08-18 Val 98/Skolan: Lärarnas 
lobbykampanj tog skruv. 

Fjelkner, M. & Grip, F. 2012-03-14 ”Så här löser vi 
problemen med 
lärarlegitimationerna” 

Fjelkner, M. & Sirén, E-
L. 

2010-11-19 ”Legitimation stärker 
läraryrkets 
attraktionskraft” 

Friberg, L. 2011-07-14 Sveriges lärare är en 
yrkeskår i nöd. 

Fridolin, G. & Amin, J. 2013-01-14 ”Låt lärarna vara lärare 
och inte administratörer” 

Fridolin, G. & Sirèn, E-L. 2012-02-21 ”Lärare och elever får 
betala för Björklunds 
Skolreformer” 

Gustafsson, B. m.fl. 2014-01-05 ”Katastrofal brist på 
lärare i NO-ämnen och 
matematik” 

Johansson, T. 1998-03-11 Inlägg/Skolan: "God 
lärare ledare i 
klassrummet". 
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Larsmo, O. 1998-02-06 Krönika/Ola Larsmo: 
Skyll inte på lärarna 

Leijonborg, L. & 
Björklund, J. 

1998-01-24 DN DEBATT. "Avskeda 
de dåliga lärarna” 

Leijonborg, L. & 
Björklund, J. 

1999-08-11 DN DEBATT: 
"Nyutbildade lärare är för 
okunniga" 

Leijonborg, L. m.fl. 2005-03-20 "Lägg ned 
Lärarhögskolan och satsa 
på universiteten" 

Reinfeldt, F. m.fl. 2010-04-11 ”Vi inför 
yrkeslegitimation för alla 
Sveriges lärare 2012” 

Vlachos, J. 2010-11-18 ”Legitimation kommer att 
sänka läraryrkets status 

Nyhetsartiklar 

Upphov Datum Rubrik 

Alfredsson, L. 1992-01-
09 

Lärare kan bli "proffs" 

Alfredsson, L. 1994-08-
24 

Rätt att välja skola s-löfte i valdebatt 

Böe, S. 1999-10-
24 

Etiska regler ska garantera elevers 
rätt 

Flores, J. 2010-04-
13 

Lärarlegitimation får tummen upp 

Friberg, M & 
Gustafsson, K. 

2008-12-
19 

Elever utvecklas inte enligt indelade 
stadier 

Ej angiven 2010-10-
18 

Förslag om lärarlegitimation klart 

Jällhage, J. 2008-05-
27 

Lärarna ska tvingas skaffa 
legitimation 

Jällhage, L. 2009-12-
16 

Obehöriga lärare stoppas i ny skollag 

Jällhage, L. 2011-03-
02 

Tusentals lärare får inte ut 
legitimation 

Jällhage, L. 2011-07-
11 

”Klimatet kommer att bli tuffare ute i 
skolorna” 
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Jällhage, L. 2011-07-
26 

Kod ska stoppa falsk-
lärarlegitimation 

Jällhage, L. 2013-04-
15 

Ämneslärare saknar utbildning för att 
undervisa 

Jällhage, L. 2013-04-
25 

Nya reglerna väcker ilska bland 
Lärare 

Jällhage, L. 2013-04-
26 

”Vi måste värdera yrkeserfarenheten” 

Jällhage, L. 2013-05-
30 

Läste kvällskurs – får inte sin 
legitimation 

Ej angiven 2005-10-
05 

Kd vill ha legitimerade lärare 

Ej angiven 2012-06-
12 

Kommuner ska få betalt för lärarleg 

Ej angiven 1995-01-
25 

Legitimation ska höja lärares status 

Ej angiven 2011-05-
31 

Lärarfack vill ha karriärsteg 

Ej angiven 2008-04-
02 

Lärarlegitimationen snart verklighet 

Löfgren, E. 2014-06-
08 

Ny legitimation kostar lärare 
tusentals kronor 

Ej angiven 2013-02-
09 

Nya lärare har svårt få jobb 

Olsson, E. 2012-01-
17 

Massiv kritik mot avtal om 
lärarlegitimation 

Petzell, S. 2002-08-
17 

Fp vill förstatliga skolan 

Ej angiven 2013-04-
26 

Regeringen och facken överens om 
lärarleg 

Rosencrantz, E. 2012-04-
05 

Nytt datum för lärarlegitimationer 

Sjöblom, A. 1999-06-
16 

Flexiblare utbildning av lärare. 

Ej angiven 2014-05-
07 

Skolverket sågar regeringsförslag 

Ej angiven 2010-10-
18 

S välkomnar lärarlegitimation 
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Steneryd, B. 2014-10-
02 

Lärarreformen bra – om den följs 

Ej angiven 1998-04-
24 

Stor brist på grundskollärare 

Svahn, C. 2008-10-
19 

Lärarförbundet kräver bättre 
lärarutbildning 

Wallström, A-L. 2011-07-
13 

Kraftig ökning av antalet lediga 
lärarjobb 

Wallström, A-L. 2012-02-
10 

Lärarlegitimation får vänta 

Örstadius, K. 2014-04-
07 

Skolan tynger alliansen inför valet 

Svenska Dagbladet 
Ledare 

Upphov Datum Rubrik 

Björklund, J. 2000-06-29 SKOLDEBATTEN (1) När 
Wärnersson vaknar i natt 

Ej angiven 2008-05-28 En ljusnande framtid för 
lärarnas status 

Linder, PJA 2008-10-26 Lärare ska klara kvalhöjden 

Linder, PJA 2010-11-09 Högre lärarlöner bara genom 
högre krav 

Debattartiklar 

Upphov Datum Rubrik 

Albinsson, Bruhner, G. 1998-01-30 LÄRARLEGITIMATION 
Kvalitetsstämpling ingen 
garanti 

Baylan, I. 2012-05-30 Reformer skall inte vara 
hafsverk 

Baylan, I. 2014-05-14 Skolforskningen ska 
stärka lärarna 

Bengtzboe, E. & Löfving, 
G. 

2011-03-02 Lärarlegitimationer 
skapar nya problem 

Drougge, G. 2012-03-17 Lärarlegitimationen ett 
fiasko 
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Feldt, K-O. 2014-08-16 Inget parti är tydligt med 
målet för skolan. 

Fjelkner, M. 2011-05-31 Lärare måste få göra 
karriär 

Fjelkner, M. 2012-04-24 Oseriöst om 
lärarlegitimationer 

Fjelkner, M. 2013-02-11 Lärarlegitimationen 
avgörande för att svensk 
skola ska lyckas 

Fjelkner, M. & Grip, F. 2012-03-20 Lärarlegitimationerna är 
en viktig reform 

Georgsson, C. m.fl. 2012-02-08 Ändrade spelregler slår ut 
nya lärare 

Hagberg, I-L. 1999-05-16 Elevlarm om 
sexövergrepp i skolan 

Irenius, L. 2016-02-07 Bra lärare betyder allt 

Johansson, T. 1995-07-09 Flykten från katedern 

Johansson, T. 1998-11-26 En skola i världsklass 

Johansson, T. 1999-08-27 VI HAR EN BRA SKOLA 
I SVERIGE Vi vill bidra 
med konstruktiva förslag 

Karlsson, C. 1998-12-13 LR har förstört för lärarna 

Kimondo, P. 2012-04-22 Lärarna tror inte att 
legitimation höjer status 

Lindgren, U. & Morberg, 
Å. 

2006-03-10 Kvaliteten i skolan hotas 

Ej angiven 2010-05-12 Läraryrket måste få högre 
status 

Löfvén, S. 2014-06-29 Så skall vi styra skolan 
efter valet 

Lönnroth, L. 1998-02-15 Önskeläraren finns inte 

Reinfeldt, F. 2010-12-31 Vi har råd med reformer 

Ryhming, M. 1998-02-05 Öka flexibiliteten i skolan 

Sirén, E-L. 2011-03-02 Avgörande göra rätt från 
start 

Sirén, E-L. Lindgren, 
Markus 

2012-04-12 Lärare går miste om 
introduktionsåret 

Tobé, T. 2014-06-30 S-kommuner lägger 
mindre på lärarna 
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Nyhetsartiklar 

Upphov Datum Rubrik 

Asker, A. 2001-08-20 "Vi lärare gör ett bra jobb". 

Bynert, S. 2008-04-03 Legitimation för lärare på väg 

Ej angiven 2014-08-09 Endast ett lärarleg återkallat 

Ej angiven 2014-04-22 Fler sökte till lärarutbildningar 

Ej angiven 2003-08-17 Fp vill införa lärarlegitimation 

Ej angiven 2008-12-20 Färre söker sig till läraryrket 

Hennel, L. 2014-03-18 MP: ”Kollaps” för Björklunds 
lärarleg 

Hennel, L. 2014-03-18 Tunga instanser sågar ny 
lärarlegitimation. 

Holmström, M. 2006-01-04 Friskolor mot förslag om 
yrkesbevis för lärare 

Ej angiven 2008-10-20 Krav anses för tuffa för 
lärarlegitimation 

Ej angiven 2012-02-10 Krav på legitimation skjuts upp 

Leonardz, J. 1996-10-04 "Svårt omplacera en dålig lärare” 
Ej angiven 2010-10-18 Lärarlegitimation får kritik. 

Ej angiven 2012-03-14 Lärarlegitimation på is 

Ej angiven 2014-04-12 Lärarstudenter missar 
legitimation 

Malmström, B. 2005-03-14 Baylan vill legitimera lärare 

Ej angiven 2012-12-10 Musiklärare får legitimation 

Ej angiven 2014-07-17 Många frågetecken kring lärarleg 

Mächs, M. 2014-12-23 Tafsanklagad lärare förlorar 
legitimationen 

Ej angiven 2013-02-09 Nya lärare har svårt att få jobb 

Ej angiven 2014-09-04 Nytt försök få fler till läraryrket 

Olsson, E. 2013-01-09 Ber om tålamod med sågade 
reformer 

Olsson, E. 2013-02-09 Platsbrist drabbar nyutbildade 

Ej angiven 2014-03-18 Provåret för lärarleg försvaras 

Ej angiven 2014-05-07 Skolverket sågar regeringsförslag 

Sundén, Jelmini, M. 2013-02-09 Utbredd ilska mot 
lärarlegitimation 

Sundén Jelmini, M. 2014-09-24 Lärare vill se rödgrön regering 
med V 

Sundén Jelmini, M. 2014-11-06 Risk att Fridolin får driva 
Alliansens politik 
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Svensson, F., 
Mederyd, Hårdh, M. 
& Delling, H. 

2014-09-25 Krav på lärarlegitimation kan 
skjutas på framtiden 

Ej angiven 2010-02-12 Tuffare krav för lärarutbildning 

Ej angiven 2010-04-12 Yrkeslegitimation införs för lärare 

Uppsala Nya Tidning 
Ledare 

Upphov Datum Rubrik 

Ej angiven 2010-04-
12 

Kunniga lärare viktigast 

Ej angiven 2013-07-
30 

Lärarbristen ett hot mot skolan 

Rydå, K. 2008-05-
27 

Klart magistern ska ha en examen 

Rydå, K. 2010-10-
18 

Även juristen kan vara stjärna i 
klassrummet 

Ej angiven 2010-09-
18 

Skolan behöver samarbete 

Debattartiklar 

Upphov Datum Rubrik 

Bill, P. 2008-07-
14 

Två nationella prov i årskurs 3 

Bill, P. 2009-08-
18 

Alla elever skall få komma till sin 
rätt 

Bill, P. 2013-06-
10 

Största skolreformen sedan 1842. 

Friberg, M. & 
Morghult, E. 

2011-09-
06 

Studenterna glöms bort 

Gardfjell, M. 2011-05-
14 

Satsa mycket mer på skolan 

Gentzel, Anders 2012-03-
15 

Kommunal återvändsgränd 

Hertzberg, L. 2011-07-
31 

Obehöriga rektorer stjälper skolans 
utveckling 
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Jansson Enkler, 
A-M. 

2011-09-
24 

Satsa på förskoleforskare 

Kamil, I. & 
Hassan, M. 

2010-07-
04 

Folkpartiet svarar om skolan 

Karlsson, U., 
m.fl. 

2011-09-
20 

Jobb med Alliansbudget 

Kenttä, T. & 
Larsson T. 

2013-06-
12 

Svensklärare som inte kan svenska 

Kristersson, B. 2014-02-
06 

Se upp för lokala 

Leife, O. & 
Andersson, E. 

2005-11-
28 

Tio steg för bättre lärarroll 

Lindahl, H-E. 2011-04-
29 

Prioritera skolan i kommunens 
budget 

Lindholm, B. & 
Håkansson, H. 

2013-04-
06 

Utbildning ingen dans på rosor 

Nyberg, L. 2008-11-
13 

Skolan inte tillräckligt kompetent 

Reineck, K. & 
Hassan, M. 

2013-10-
04 

Statlig skola ger tydligare ansvar 

Reineck, K. m.fl. 2013-04-
15 

Inget parti satsar på skolan 

Sirén, E-L. 2008-06-
17 

En legitimation stärker läraryrket 

Sylwan, P-O. 2014-01-
23 

Vackra ord från Lärarnas 
Riksförbund 

Nyhetsartiklar 

Upphov Datum Rubrik 

Ej angiven 2013-04-
26 

Björklund backar efter lärarilska 

Ej angiven 2013-02-
08 

Dagliga överklaganden av lärareg 

Ej angiven 2011-06-
26 

Elever i kläm när lärare legitimeras 

Ej angiven 2013-10-
29 

Fick rätt mot Skolverket i domstol 

Ej angiven 2013-05-
30 

Fortsatta problem med lärarleg 
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Friberg, M 2014-04-
22 

Fler sökte till lärarutbildningar 

Ej angiven 2010-04-
12 

Förslag om lärarleg välkomnas 

Ej angiven 2014-03-
14 

Har väntat över två år på lärarleg 

Ej angiven 2009-12-
15 

Hårdare krav på lärare i ny skollag 

Hårdstedt, V. 2008-06-
17 

Stort intresse för lärarlyftet 

Ej angiven 2012-06-
12 

Kommuner skall få betalt för lärarleg 

Ej angiven 2012-02-
10 

Krav på legitimation skjuts upp 

Ej angiven 2013-09-
10 

Legitimerad kemilärare mot sin vilja 

Lindström, L. 2011-10-
18 

Fler lärare än väntat behöriga 

Ej angiven 2013-06-
03 

Lämplighetsprov kan höja lärarnas 
status 

Ej angiven 2013-11-
18 

Lärare fick rätt legitimation 

Ej angiven 2013-10-
31 

Lärare förfalskade lärarlegitimation 

Ej angiven 2014-06-
26 

Lärare hade falskt examensbevis 

Ej angiven 2012-03-
08 

Lärare överklagar sin legitimation 

Ej angiven 2010-02-
11 

Lärarexamen delas upp i fyra 

Ej angiven 2011-08-
29 

Lärarleg ger högtryck hos Skolverket 

Ej angiven 2011-03-
02 

Lärarleg klubbat i riksdagen 

Ej angiven 2012-01-
16 

Lärarlegitimationen avgörs av företag 

Ej angiven 2010-10-
18 

Lärarlegitimationen får kritik 

Ej angiven 2011-06-
26 

Lärarlegitimation vållar bekymmer 
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Ej angiven 2014-04-
24 

Lärarstudenter missar legitimation 

Ej angiven 2010-11-
24 

Lättare få lärarlegitimation 

Malers, L. 2011-08-
01 

200 lärare vill bli legitimerade 

Meijer, J. 2011-08-
01 

Behöriga lärare i Uppsala kartläggs 

Ej angiven 2014-07-
17 

Många frågetecken kring lärarleg 

Ej angiven 2013-02-
09 

Nya lärare svårt få jobb 

Ej angiven 2013-04-
05 

Nya övergångsreglerför lärarleg 

Ej angiven 2013-04-
26 

Regering fack överens om lärarleg 

Skeri, N. 2010-04-
12 

En satsning med gott syfte 

Skeri, N. 2010-10-
27 

Björklund: politikerna är för fega 

Skeri N. 2011-05-
28 

Osäkerhet kring 

Ej angiven 2014-05-
07 

Skolverket sågar regeringsförslag 

Ej angiven 2013-09-
22 

Stort underskott på behöriga lärare 

Sundelin, E. 2014-02-
18 

Vann överklagan om 

Ej angiven 2014-12-
23 

Tafsläraren förlorar legitimationen 

Ej angiven 2006-01-
04 

Tunt löfte från Baylan 

Ej angiven 2010-04-
12 

Yrkeslegitimation för lärare 

Bilaga 4. Sveriges regeringar 1992–2014 

Statsminister Period Typ av regering Partier 

Carl Bildt 4 oktober 
1991-

Minoritetskoalition Moderata 
samlingspartiet, 
Folkpartiet 
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7 oktober 
1994 

liberalerna, 
Centerpartiet, 
Kristdemokratiska 
samhällspartiet 

Ingvar 
Carlsson 

7 oktober 
1994–22 
mars 
1996 

Minoritetsregering Socialdemokraterna 

Göran 
Persson 

22 mars 
1996 – 
6 oktober 
2006 

Minoritetsregering Socialdemokraterna 

Fredrik 
Reinfeldt 

6 oktober 
2006–3 
oktober 
2014 

Majoritetskoalition 
(2006–2010) 
Minoritetskoalition 
(2010–2014) 

Moderata 
samlingspartiet, 
Centerpartiet, 
Folkpartiet 
liberalerna, 
Kristdemokraterna 

Stefan 
Löfven 

3 oktober 
2014 – 

Minoritetskoalition Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet de 
gröna 
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