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1. Inledning 
Du kanske har undrat om vi egentligen finns. Jag menar, det är så många som uttrycker sina åsikter 

om skolan i dag, så många som vet hur skolan ska skötas. Men från oss har du inte hört så mycket. 

Det är inte ofta de vänder sig till oss som arbetar med att utbilda era barn inom en skola som enligt 

mediers beskrivning är i fritt fall. Nu vet du. Vi finns. Och vi är många som är arga.1 

 

Så skriver läraren Ola Håkansson i ett debattinlägg i Dagens Samhälle i maj 2013. Han menar att 

bristerna i det svenska skolsystemet beror på att beslutsfattarna inte lyssnat på lärarna, och att de i 

stället för att ta tag i de riktiga problemen som tidigare reformer skapat låter ytterligare reformvindar 

dra igenom skolan. Han upplever att beslutsfattarna inte litar till lärarnas professionalitet eller på att de 

gör sitt jobb, varför de granskas allt hårdare. Detta kontrollbehov stjäl tid från eleverna och tar i 

slutändan död på glädjen och kreativiteten i arbetet. Men trots det älskar han fortfarande sitt jobb och 

det är därför han väljer att, som han själv uttrycker det, ”komma ut” som lärare. Han menar att lärarna 

måste ta plats och visa att de är viktiga för samhället och att läraryrket förtjänar högre status, eftersom 

det bara är då lärarutbildningen återigen kan bli ett attraktivt val för studenterna.2 

           Olika internationella kunskapsmätningar såsom PIRLS och TIMSS visar att svenska elever 

successivt presterar sämre resultat i vissa ämnen och det är knappast kontroversiellt att påstå att skolan 

varit hårt ansatt de senaste åren, både i media och av politiker. Utbildningsminister Jan Björklund har 

beskrivit det svenska utbildningsväsendet som en ”flumskola”3 och initierat en rad reformer på det 

utbildningspolitiska området. Utvärderingar och utredningar har resulterat i reformering av 

lärarutbildning, gymnasieskola, läro-, kursplaner och betygssystem. Dessutom har ett 

legitimationssystem och karriärtjänster för lärare införts. Men frågan är hur skolans centralgestalter, 

det vill säga lärarna själva, förhåller sig till förändringarna. Förändringar i skolans styrning har 

påverkat, och påverkar, direkt eller indirekt lärarna. Men det är, precis som Ola Håkansson skriver, 

ganska sällan som lärarna hörs i debatten. Politiker, samhällsdebattörer och forskare hörs om hur de 

anser att skolans eventuella problem bäst ska lösas, men vad säger lärarna själva, de som ju faktiskt är 

ute i verksamheten?  

            Med utgångspunkt i professionsteori vill vi undersöka några lärares syn på relationen mellan 

ett antal utbildningspolitiska åtgärder och det egna yrkets professionsstatus. Vilka reformer har varit 

                                                        
1 Ola Håkansson (2013), ”Vi är många lärare som är arga”, Dagens Samhälle, 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/vi-aer-manga-laerare-brsom-aer-arga-5364, publicerad 8 maj 
2013, hämtad 13 maj 2013, kl 18:50. 

2 ibid. 
3 Se exempelvis Lars Leijonborg och Jan Björklund, Skolstart. Dags för en ny skolpolitik (Stockholm 

2002), s. 13–15. 
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bra, och vilka har varit missriktade? Vad anser lärarna själva bör göras för att förändra arbetsvillkoren 

och höja läraryrkets professionsstatus? En emancipatorisk målsättning utgör en av grunderna för denna 

undersökning – det är sällan de verksamma lärarna själva kommer till tals i utbildningsdebatten, men 

med denna studie vill vi ge dem en röst. Undersökningen vill belysa hur lärarna själva anser att olika 

reformer påverkar yrkeskåren och dess möjlighet att hävda sin status som profession. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med förestående undersökning är att, i relation till professionsbegreppet, beskriva och analysera 

högstadielärares syn på aktuella utbildningsreformer, och att med avstamp i dessa reformer även lyfta 

fram sådana förändringar som lärarna själva anser centrala för att potentiellt öka yrkets status. 

Forskningsfrågor 

De mer konkreta frågor som denna undersökning ämnar besvara är följande: 

 

• Hur ser högstadielärare på lärarlegitimationsreformen, inklusive introduktionsperiod och 

lämplighetsprövning, i relation till yrkets professionsstatus? 

• Vilka eventuella effekter anser högstadielärare att de förändrade kursplanerna och den utökade 

praktiken med nationella prov har på yrket och dess status som profession? 

• Hur ser högstadielärare på utbildningen av lärare och hur kan lärarutbildningen förstås inverka 

på yrkets professionsstatus? 

• I relation till läraryrkets professionsstatus, hur ser högstadielärare på reformen med 

karriärtjänster? 

• Vilka förändringar anser högstadielärare är centrala för möjligheten att höja yrkets status? 

Teoretiska utgångspunkter och relevant bakgrund 
I detta avsnitt redovisas relevant bakgrundsinformation, tidigare forskning och de teoretiska perspektiv 

som utgör stödstrukturen för vår undersökning. Vi hämtar inspiration och idéer från ett brett 

vetenskapligt fält; från sociologer, historiker, statsvetare, nationalekonomer och självfallet också 

pedagoger. Alla dessa ämnesområden bidrar till vad som kallas utbildningsvetenskap och omfattar allt 

från teorier om lärande och forskning om kunskapstraditioner till skolans styrning och roll i 

samhällsutvecklingen. Att vi valt att ta upp både tidigare forskning, bakgrund och teoretiska 

utgångspunkter i samma avsnitt beror på att de helt enkelt är svåra att sära på, utan att resultatet 

framstår som artificiellt och klumpigt. 
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Först ges en kortfattad kunskapsöversikt där forskningsläget skissartat presenteras. Vidare diskuteras 

professionsbegreppet och professionalisering närmare, likaså hur läraryrket ska förstås i relation till 

sådana begrepp. En diskussion om hur offentliga verksamheter kan styras följer, samt en 

problematisering av de senaste decenniernas förändrade styrning av utbildningsväsendet och hur 

denna eventuellt påverkat lärarna som yrkesgrupp. Vidare presenteras och diskuteras de aktuella 

reformer som berörs i studien. Det handlar om införandet av lärarlegitimation med tillhörande 

introduktionsperiod och lämplighetsprövning, karriärtjänster för lärare, den förändrade 

lärarutbildningen samt de förnyade kursplanerna samt utökningen av praktiken med obligatoriska 

nationella prov. Ytterligare något som påverkar skolan och de lärare som verkar däri är den mediala 

rapporteringen. Därför redogörs också för ett par studier på det ämnet. Avsnittet avslutas med en 

kortare sammanfattning där centrala punkter och begrepp lyfts fram. 

Forskningsläget 

I fokus för denna undersökning står ett antal utbildningspolitiska reformer: 2011 års lärarutbildning, de 

förändrade kursplanerna i den nya läroplanen Lgr11, inklusive utökningen av antalet nationella prov, 

samt de mot lärarkåren specifikt riktade reformerna med lärarlegitimation, introduktionsperiod, 

lämplighetsprövning och karriärtjänster. Då alla dessa utbildningspolitiska åtgärder är tämligen färska 

är den tidigare forskningen om dem på det hela taget ytterst sparsmakad. Bristen på forskning om 

dessa reformer bör dock inte förstås som ett problem, utan som ett utmärkt motiv att genomföra denna 

studie. Dessutom finns en hel del närbesläktad forskning självfallet att tillgå. 

            Inledningsvis vill vi här lyfta fram statsvetenskaplig och pedagogisk forskning om skolans 

styrning och hur denna påverkar lärares handlingsutrymme. Exempelvis ger Maria Jarl, Hanna 

Kjellgren och Ann Quennerstedt i ett kapitel i antologin Skolan som politisk organisation en god 

översikt över den svenska skolans styrning, både då skolan var centralstyrd och efter att den 

decentraliserats.4 I samma bok skriver Anders Fredriksson om hur läraryrket relaterar till den politiska 

styrningen av skolan och diskuterar då lärare i relation till statsvetaren Michael Lipskys inflytelserika 

frontlinjebyråkratiteori.5 Ett annat exempel är boken Utbildningsformer och politisk styrning, i vilken 

Ulf P. Lundgren och Bo Lindensjö skriver om hur utbildning politiskt styrs och kan styras, och hur 

utbildningspolitik formuleras, transformeras och realiseras.6 Denna forskning är oundgänglig när det 

utbildningspolitiska landskapet, som utgör den aktuella studiens fond, målas upp. 

            Vidare finns även ett antal studier och rapporter om tidigare reformer och hur dessa specifikt 

påverkat lärarkåren att tillgå. Det gyllene exemplet är historikern Johanna Ringarps omtalade 
                                                        
4 Maria Jarl, Hanna Kjellgren och Ann Quennerstedt, ”Förändringar i skolans organisation och styrning”, i: 

Maria Jarl & Jon Pierre (red.), Skolan som politisk organisation (2 uppl.) (Malmö 2012). 
5 Anders Fredriksson, ”Läraryrket och den politiska styrningen av skolan”, i: Maria Jarl & Jon Pierre (red.), 

Skolan som politisk organisation (2 uppl.) (Malmö 2012). 
6 Bo Lindensjö och Ulf P. Lundgren, Utbildningsformer och politisk styrning (Stockholm 2000). 
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avhandling Professionens problematik. Lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens 

förvandling, i vilken hon visar hur åtminstone de lärare som tidigare klassificerats som läroverkslärare 

deprofessionaliserades i och med att utbildningsväsendet decentraliserades.7 Även Niklas Stenlås, 

också han historiker har undersökt hur de senaste decenniernas utbildningsreformer påverkat 

lärarkåren som profession, och hans slutsatser är på det hela taget desamma som Ringarps.8 En annan 

studie som också kan nämnas i detta sammanhang är Kajsa Falkners avhandling från 1997 i vilken hon 

undersöker hur grundskollärare ser på några av 1990-talets utbildningspolitiska reformer.9 Stenlås, 

Ringarps och Falkners studier kommer här att utgöra en grund för jämförelse när de aktuella 

reformerna, deras potentiella effekter på lärarna, samt lärarnas förhållningssätt gentemot dem 

diskuteras. 

            Eftersom de berörda reformerna är så färska att det inte går att utvärdera dem ännu finns som 

sagt ingen sådan forskning. Däremot kan den insatte sia om deras konsekvenser. Detta gör Göran 

Fransson som i ett antal texter redogör för och diskuterar legitimationen, introduktionsperioden och 

dess tillhörande mentorskap och lämplighetsprövning och vad dessa reformer skulle kunna innebära 

för lärarnas professionsstatus.10 Dessutom kan man rikta blicken mot resten av världen och de 

erfarenheter av liknande system som finns där. Sedan drygt ett decennium måste nya lärare i England 

genomgå en introduktionsperiod och det finns en del brittisk forskning kring detta, exempelvis har 

Lindsey Smethem och Ken Adey undersökt hur introduktionen kan bidra till den professionella 

utvecklingen.11 Beträffande den nya lärarutbildningen är det också för tidigt att uttala sig, men det går 

att relatera den till tidigare lärarutbildningar och kritik gentemot dem. Det har pedagogiklektor Göran 

Brante gjort i ett bidrag i antologin Skolan och läraruppdraget – att bli och vara lärare, och han tar 

bland annat upp hur reformering av lärarutbildningen innebär en implicit kritik av lärarkåren – vilket 

självfallet hänger samman med yrkets status.12 

Beträffande de teoretiska utgångspunkterna är litteraturen på det hela taget obegränsad. Sociologer har 

länge haft ett intresse för professioner, och även när det gäller specifikt lärarprofessionen finns det gott 

                                                        
7 Johanna Ringarp, Professionens problematik. Lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens 

förvandling (Stockholm 2011). 
8 Niklas Stenlås, En kår i kläm. Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier. 

Rapport till Expertgruppen fo ̈r studier i offentlig ekonomi 2009:6 (Stockholm 2009). 
9 Kajsa Falkner, Lärare och skolans omstrukturering. Ett möte mellan utbildningspolitiska intentioner och 

grundskollärares perspektiv på förändringar i den svenska skolan (Uppsala 1997). 
10 Göran Fransson, ”Mentors assessing mentees? An overview and analyses of the mentorship role 

concerning newly qualified teachers”, i: European Journal of Teacher Education, 33:4 (2010); Göran 
Fransson, ”Lärarlegitimation, introduktionsperiod och lämplighetsprövning – en översikt och 
problematisering av reformerna”, i: Christina Gustafsson & Göran Fransson (red.), Kvalificerad som 
lärare? Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte mot lärarlegitimation (Gävle 
2012). 

11 Lindsey Smethem och Ken Adey, ”Some effects of statutory induction on the professional development 
of newly qualified teachers. A comparative study of pre‐ and post‐induction experiences”, i: Journal of 
Education for Teaching: International research and pedagogy, 31:3 (2009). 

12 Göran Brante, ”Lärarutbildning – förändring över tid”, i: Mona Holmqvist (red.), Skolan och 
läraruppdraget – att bli och vara lärare (Lund 2011). 
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om forskning och översikter. Exempelvis skriver Sofia Persson i den ovannämnda antologin Skolan 

som politisk organisation om professionsdefinitioner och hur lärarkåren kan bedömas i relation till 

dessa. Även professor Lennart Svensson diskuterar detta och bidrar till ytterligare problematisering, 

vilket även Johanna Ringarp gör i den avhandling som nämndes ovan.13 När vi nu går vidare och 

diskuterar tidigare forskning, teori och bakgrund är det just hos dessa professionsforskare vi börjar, 

allra först med att reda ut vad professionsbegreppet egentligen innebär. 

Profession och professionalisering – ett teoretiskt ramverk 

Som nämnts alldeles ovan är en viktig utgångspunkt för denna studie, på olika sätt och vis, profession. 

En första utmaning är att definiera begreppet. Vad menas egentligen med profession, och vilka 

yrkesgrupper utgör professioner? Hur kan en yrkesgrupp uppnå professionsstatus? Finns det olika sätt 

att se på professionsbegreppet? Sociologer har länge intresserat sig för yrken, inte minst för vad som 

brukar benämnas professionella yrkesgrupper. Något som sysselsatte de tidiga professionsforskarna 

var att försöka skilja professioner och icke-professioner åt. Inflytelserika yrkesgrupper analyserades, 

och som professioner förstods sådana yrkesgrupper vars verksamhet byggde på teoretisk kunskap 

direkt relaterad till vetenskaplig forskning och där kompetensen hos yrkesutövarna försäkrades genom 

examina, något som kan ge intryck av odiskutabel kompetens. Dessutom skulle arbetet grundas i en 

yrkesetik samt syfta till det allmännas bästa, och yrkesutövarna vara organiserade. Till följd av den 

extensiva interna kontroll som också karakteriserar dessa professionella yrkesgrupper brukar de även 

beviljas påtaglig autonomi i yrkesutövningen. Mönsterexempel utgör enligt denna definition 

exempelvis läkare, jurister och präster. Enligt en sådan klassisk professionsdefinition tillskrivs de 

professionella ofta också en särskild hängivenhet för sitt arbete och de antas vidare motiveras mindre 

av lönen än den egna professionella etiken.14 

            En sådan syn på professioner, som en rationell och positiv kraft, kan dock ifrågasättas, och har 

så gjorts. När en mer konfliktorienterad professionsforskning under 1970-talet bröt den 

funktionalistiska forskningens dominans, framhölls i stället hur olika yrkesgrupper agerade utifrån 

egennyttiga motiv och på bekostnad av andra försökte främja de egna intressena. Med en sådan 

utgångspunkt förstås professionalisering som en strategi för yrkesgrupper att legitimera eller stärka sin 

position, med hänvisning till hög utbildningsnivå och forskningsanknuten yrkesverksamhet. Varje 

                                                        
13 Sofia Persson, ”Lärarkåren som agent på skolarenan”, i: Maria Jarl & Jon Pierre (red.), Skolan som 

politisk organisation (2 uppl.), (Malmö 2012); Lennart Svensson, ”Lärarprofessionalism, tillit och 
kunskap”, i: Agneta Bronäs & Staffan Selander (red.), Verklighet Verklighet. Teori och praktik i 
lärarutbildning (Stockholm 2006); Johanna Ringarp, Professionens problematik. Lärarkårens 
kommunalisering och välfärdsstatens förvandling (Stockholm 2011). 

14 Persson, ”Lärarkåren som agent på skolarenan”, s. 82; Lindensjö och Lundgren, Utbildningsformer och 
politisk styrning, s. 166. 
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profession strävar efter ensamrätt att utöva sitt yrke och anför då att de genom sin särskilda utbildning 

innehar ett kunskapsmonopol.15 

            Ovanstående är två olika sätt att förstå yrkeskårers strävanden. Gemensamt för de båda 

perspektiven är dock de på förhand fastställda drivkrafterna för yrkeskårernas agerade. Men, som 

sociologen och utbildningsforskaren Sofia Persson skriver, är det dock rimligt att tänka sig att 

egenintresse och allmänintresse kan finnas till sida vid sida, och att båda dessa faktorer kan förklara 

varför en yrkesgrupp handlar som den gör vid ett givet tillfälle.16 Självfallet gäller detta även lärare, 

som precis som andra yrkesgrupper kan tänkas motiveras både av egennytta och av mer 

samhällsorienterade skäl, exempelvis sådant som handlar om elevernas och skolans bästa. 

            Läraryrket och dess status kan alltså diskuteras med hjälp av sociologiska teorier om 

professioner och yrkesgrupper. Med en sådan ansats närmar man sig, med Perssons ord, ”lärarkåren 

som ett organiserat kollektiv som exempelvis formulerat och drivit skolpolitiska, fackliga och 

professionella projekt.”17  Läraryrkets status som profession är dock omstridd. Ibland har yrket 

definierats som en profession, ibland som en icke-profession och ibland som en semiprofession, med 

vilket menas en yrkesgrupp med professionslika drag och professionella anspråk men utan fullvärdig 

professionsstatus.18 Historikern Johanna Ringarp, vars avhandling vi har anledning att återkomma till 

lite längre fram, menar att något som emotsäger läraryrket som en profession är att den samhälleliga 

auktorisationen inte alltid varit helt tydlig. Exempel på detta är att obehöriga ersätter som vikarier, 

något som sker ytterst sällan med yrken som klassificeras som professioner. Detta är också läraryrkes 

svagaste punkt som profession. Lärarna är dessutom anställda, och innehållet i utbildning och 

läroplaner bestäms inte av lärarna själva, varför lärare alltså inte lever upp till idealbilden av en 

profession med yrkesmässig och kulturell självständighet. Ringarp anser dock att de klassiska 

professionskriterierna inte gör läraryrket rättvisa. Det som främst ställer till det är att, med Ringarps 

ord, ”[…] yrket inte i första hand anses vara baserat på formell och objektiv vetenskap, utan att dess 

kunskap och auktoritet i stället mer baseras på praktiskt kunnande.”19 

            En annan professions- och utbildningsforskare, Lennart Svensson, har också skrivit om lärare 

och deras professionella status, och med hans hjälp kan vi problematisera den syn på kunskap som 

kommer till uttryck i traditionella uppfattningar av professioner. Som vi sett ovan utgår åtminstone de 

mer klassiska professionsdefinitionerna från teoretisk kunskap, och ofta också idéer om yrkesetiska 

koder, när de målar upp den fond gentemot vilken de professionella handskas med komplexa 

situationer och bedömningar. Det är detta, att läraryrket inte anses bygga på formaliserad, teoretisk 

                                                        
15 Persson, ”Lärarkåren som agent på skolarenan”, s. 82. 
16 Persson, ”Lärarkåren som agent på skolarenan”, s. 83. 
17 Persson, ”Lärarkåren som agent på skolarenan”, s. 81. 
18 Persson, ”Lärarkåren som agent på skolarenan”, s. 83. 
19 Ringarp, Professionens problematik, s. 31. 
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kunskap, som Ringarp menar ställer till det när det kommer till att definiera läraryrket som profession. 

Men som Svensson dock påpekar är relationen till kunskaper i den professionella praktiken i stor 

utsträckning mera implicit än vad de klassiska professionsdefinitionerna ger sken av – det vill säga 

även i yrken med professionsstatus. I verkligheten är de professionella i hög grad beroende av 

implicita erfarenheter och förtrogenhetskunskaper, vilka ofta utgörs av tidigare exempel och lyckade 

lösningar som ofta inte sätts ord på utan endast synliggörs genom tillämpning. Sådana så kallade tysta 

praktiska kunskaper kan dock delvis övergå till eller utvecklas mot explicita, kodifierade teoretiska 

dito, beroende på hur de kan verbaliseras eller uttryckas på annat vis.20 Med dessa invändningar mot 

de klassiska professionsdefinitionernas rigiditet i åtanke kan vi trots allt tillskriva läraryrket viss 

professionsstatus. Det är just detta Ringarp gör då hon väljer att benämna det välfärdsprofession, 

vilket hon gör eftersom hon menar att läraryrket är, och länge varit, integrerat i den offentliga sektorn 

och således beroende av välfärdsstatens goda vilja, och inte bara yrkeskårens egen mobilisering, i sina 

professionaliseringssträvanden. Lärarkårens status och monopol hängde länge tätt samman med 

välfärdsstatens framväxt: genom att utbilda och anställa lärarna både sanktionerade staten dem och gav 

dem etiska förhållningsregler.21 Det är denna utgångspunkt, läraryrket som en välfärdsprofession i 

beroendeställning till välfärdsstaten, som antas i den undersökning som ligger för handen. För att 

tydliggöra hur lärarkårens relation till (välfärds-) staten och dess funktionssätt kan se ut behandlas i 

följande avsnitt skolans styrning, och hur den har förändrats de senaste decennierna. 

Skolans styrning och styrningens relation till läraryrkets status 

I detta avsnitt redogörs för och diskuteras hur styrningen av den svenska skolan förändrats över tid och 

vilka implikationer detta fått för lärarnas möjlighet att hävda sin professionalitet. Precis som andra 

offentliga verksamheter styrs skolan ytterst av staten, genom de politiska beslut som härrör från 

riksdag och regering. Åtskillnad kan göras mellan vad staten styr över – innehåll och organisation, och 

hur staten styr – vilka styrmedel som används. För att påverka innehåll och organisation kan staten 

(eller kommunerna för all del) ta till olika typer av styrmedel, vanligen juridisk, ekonomisk och 

ideologisk styrning. Alla dessa former av styrning används inom skolan.22 

            Juridisk styrning sker med hjälp av lagar, förordningar och andra rättsligt bindande regler, och 

i Sverige är det staten som har ensamrätt till dessa juridiska styrmedel. Syftet med den juridiska 

styrningen kan vara att reglera innehåll såväl som organisation, och den juridiska styrningen av skolan 

sker framför allt genom de centrala styrdokumenten – skollagen, läroplaner, kursplaner med 

betygskriterier, programmål samt diverse andra föreskrifter från Skolverket, ibland i kombination med 

olika former av tillsyn. Ekonomisk styrning går ut på att tillföra eller skära ner på ekonomiska 

resurser, och beroende på utformningen av anslags-, budget- och redovisningssystem kan innehållet i 
                                                        
20 Svensson, ”Lärarprofessionalism, tillit och kunskap”, s. 180, 178-179. 
21 Ringarp, Professionens problematik, s. 33. 
22 Jarl, Kjellgren och Quennerstedt, ”Förändringar i skolans organisation och styrning”, s. 27–28. 
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statens verksamheter styras i olika utsträckning. På exempelvis skolans område kan staten välja mellan 

allmänna eller specialdestinerade anslag, och särskilda satsningar kan göras genom riktade bidrag. 

Men staten kan även styra genom exempelvis lönesystemet, i vilket det har skett förändringar de 

senaste decennierna så att lärarna numera har individuell lönesättning. Den ideologiska styrningen är 

mer indirekt än juridisk och ekonomisk styrning, och den sker på flera olika sätt. I ett detaljreglerat 

system kan det röra sig om icke rättsligt bindande råd eller instruktioner för verksamhetens 

genomförande, medan det i ett mål- och resultatstyrt system vanligen sker genom att staten formulerar 

övergripande mål som sedan styr olika verksamheters innehåll, eller så kan utvärderingar och 

resultatgranskningar fungera som styrmedel. Precis som de är en del av den juridiska styrningen är 

skolans styrdokument även en del av den ideologiska styrningen. Skillnaden är att de skrivningar som 

är av ideologisk art inte är juridiskt bindande, eller att de är av en övergripande karaktär som snarare 

syftar till att påverka tänkandet inom verksamheten. Vidare är lärar- och rektorsutbildning bra exempel 

på ideologisk styrning.23 

            De olika styrmedlen kan kombineras på olika vis i beslutsfattarnas strävan att styra 

utbildningsverksamheten, och utbildningsforskaren Anders Fredriksson ger exempel på ett antal olika 

modeller för styrning som politikerna med större eller mindre framgång tar till för att kontrollera 

skolan. En variant är byråkratisk styrning, vari styrdokumenten och dess utsagor om vad läraren ”ska” 

göra utgör den grund utifrån vilken läraren har att agera. Här är alltså den juridiska styrningen helt 

central. Fredriksson menar dock att även om den byråkratiska styrningsmodellen varit viktig i 

styrningen av skolan så har den aldrig existerat isolerat när det gäller styrningen av läraryrket. 

Utbildningsväsendet är nämligen en komplex verksamhet som inte lämpar sig för den detaljerade 

regelstyrning som den byråkratiska styrningsmodellen i sin rena form stipulerar.24 En förklaring till 

detta är det betydande avståndet mellan policyformuleringsarenan och vardagen i skolverksamheten, 

och för att förstå detta glapp tar Fredriksson upp Michael Lipskys frontlinjebyråkratiteori. Lipsky är 

statsvetare och när han under 1960-talet studerade amerikanska offentliga serviceförvaltningar, såsom 

skola, polis och socialtjänst, kom han fram till att tjänstemännen vid dessa institutioner hade många 

gemensamma förutsättningar i och med att deras arbete sker nära medborgarna. Dessa tjänstemän 

bemannar välfärdsstatens frontlinjer och Lipsky valde att kalla dem frontlinjebyråkrater, eller street-

level bureaucrats. Frontlinjebyråkraternas arbete villkoras genom att dessa befinner sig mitt emellan 

medborgare och offentliga institutioner. Deras arbetsmiljö är komplex och de situationer de möter 

varierar ständigt, varför det inte på förhand går att fatta politiska beslut om hur frontlinjebyråkraterna 

                                                        
23 Jarl, Kjellgren och Quennerstedt, ”Förändringar i skolans organisation och styrning”, s. 28–31. 
24 Fredriksson, ”Läraryrket och den politiska styrningen av skolan”, s. 177, 179. 



 9 

ska handla i det enskilda fallet. Endast oprecisa regler kan ges, och istället lämnar politikerna över till 

frontlinjebyråkraterna att besluta i en rad mer eller mindre politiska frågor.25 

           Detta kan beskrivas i termer av professionell styrning, vari en central utgångspunkt är 

möjligheten för frontlinjebyråkraterna att i sin yrkespraktik på egen hand fatta viktiga beslut. Det är 

också dessa professionella, verksamhetsnära bedömningar som skapar legitimiteten i denna 

styrmodell. Hellre än att blint lyda styrdokumenten gör den professionella frontlinjebyråkraten en 

professionell bedömning utifrån den kunskap och professionella etik som yrkesgruppen utvecklat, och 

det är relationen till kollegorna som är den viktigaste relationen för en professionell lärare. Eleverna 

och deras föräldrar ses framför allt som klienter som ska behandlas på bästa möjliga vis utifrån det 

professionella kunnandet. Enligt Fredriksson har den byråkratiska och den professionella styrmodellen 

av nödvändighet kombinerats av politikerna.26 

            Professionsstyrning kräver av nödvändighet professionella yrkesutövare. Noteras bör dock att 

såväl politiker som yrkeskårer kan ha intresse av yrkets professionalisering, men av olika anledningar. 

Som Fredriksson poängterar är det av relevans att skilja mellan ”professionalisering som politiskt 

styrinstrument och professionalisering som en yrkeskårs frigörelse” och skriver vidare att politikers 

främsta skäl att professionalisera läraryrket rimligen grundas i insikten att politisk detaljstyrning av 

skolan är en omöjlighet. Detta tar även Bo Lindensjö och Ulf P. Lundgren upp, och de menar att ökad 

decentralisering genererar krav på professionell kompetens.27 Som vi ska se i nästa avsnitt skedde just 

detta i och med kommunaliseringen, och politiker och tjänstemän började då också tala om lärare som 

professionella.28 

Hur har de senaste decenniernas reformer påverkat lärarna och deras 
handlingsmöjligheter? 

Huruvida lärarkåren genom åren och olika reformer blivit friare eller hårdare hållna är något som kan 

diskuteras. Fredriksson menar att det bästa svaret på den frågeställningen är att lärarkårens autonomi 

förändrats.29 För att bättre förstå detta påstående krävs en kort genomgång av de senaste decenniernas 

utbildningsreformer. 

            I övergången mellan 1980- och 1990-talen genomfördes de reformer som kommit att benämnas 

”kommunaliseringen av skolan”. De övergripande visionerna för reformerna togs fram av en grupp 

sakkunniga vid Utbildningsdepartementet och förankrades sedan genom en parlamentariskt tillsatt 

                                                        
25 Fredriksson, ”Läraryrket och den politiska styrningen av skolan”, s. 173-174. Jfr även Lindensjö och 

Lundgren, Utbildningsformer och politisk styrning, s. 167. 
26 Fredriksson, ”Läraryrket och den politiska styrningen av skolan”, s. 179. 
27 Fredriksson, ”Läraryrket och den politiska styrningen av skolan”, s. 180; Lindensjö och Lundgren, 

Utbildningsformer och politisk styrning, s. 167. 
28 Persson, ”Lärarkåren som agent på skolarenan”, s. 91-92; Falkner, Lärare och skolans omstrukturering, 

s. 102–103. 
29 Fredriksson, ”Läraryrket och den politiska styrningen av skolan”, s. 179. 
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utredning om ansvarsfördelningen och styrningen på skolområdet (SOU 1988:20), vilken hade 

sökandet efter balans mellan ökad decentralisering och kravet på likvärdig utbildningsstandard som 

viktigaste utgångspunkt. På denna beslutades i rask takt om ett antal större förändringar på 

skolområdet (se prop. 1988/89:4, prop. 1989/90:41 samt prop. 1990/91:18). För det första fick den 

sedan lång tid rådande principen om central och detaljerad regelstyrning ge vika för principen om 

målstyrning – vilken under 1990-talets senare del utvecklades alltmer mot att också innefatta 

resultatstyrning. Vidare gavs kommunerna stor frihet att organisera skolverksamheten samt ansvar för 

skolans ekonomiska styrning, medan statens roll som ansvarig för utvärdering och kontroll förstärktes. 

Dessutom övergick det tidigare formellt statliga arbetsgivaransvaret för lärare och skolledare till 

kommunerna, något som var ytterst kontroversiellt. Hela processen karakteriserades av högt tempo, 

både beträffande beredningen och den tid kommunerna fick på sig att ställa om och implementera. 

Besluten fattades 1989-90 och under 1991 sjösattes det hela. Under 1990-talets första hälft följde 

också ytterligare reformer i linje med den övergripande visionen, bland annat i form av nya läro- och 

kursplaner som byggde på principen om målstyrning och övergripande mål. Den byråkratiska 

styrmodellen fick således minskat utrymme i förhållande till en professionell dito.30 

            I samband med dessa reformer började politiker och administratörer tala om lärare som 

professionella, och önskemål om att lärarna skulle få ökat ansvar och inflytande över skolan 

framfördes. En professionell lärarkår ansågs nödvändig för att den nya styrningen, med tydligare mål 

och färre regler, skulle fungera. Målstyrningen skulle också ge lärarna större frihet i valet av innehåll 

och metoder.31 Åtminstone vid en ytlig betraktelse kan skolans förändrade styrning i samband med 

kommunaliseringen ge sken av en ökad tillit till en professionell styrmodell, i och med att fler beslut 

överläts till lärarna.32 En sådan förenklad slutsats har dock kritiserats av flera forskare. 

            I avhandlingen Professionens problematik. Lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens 

förvandling analyserar historikern Johanna Ringarp vilka effekter det sena 1900-talets omvandling av 

välfärdsstaten haft för utbildningssektorn. Ringarp gör detta genom att studera kommunaliseringen av 

skolan, vilken hon menar fick till följd att läraryrket förlorade i status. I avhandlingen undersöks 

huruvida professionalisering kan gå både framåt och bakåt; mot ökad professionalisering eller mot 

deprofessionalisering.33 

            Ringarp påpekar att lärarkåren har varit, och fortfarande är, en heterogen yrkesgrupp med 

skilda utbildningar och arbetsuppgifter, varför det är lättare att förstå de diskussioner som fördes i 
                                                        
30 Maria Jarl, Skolan och det kommunala huvudmannaskapet, (Malmö 2012), s. 14–16; Ann 

Quennerstedt, ”Kommunens ansvar och inflytande på skolområdet”, i: Maria Jarl & Jon Pierre (red.), 
Skolan som politisk organisation (2 uppl.) (Malmö 2012), s. 55-57; Fredriksson, ”Läraryrket och den 
politiska styrningen av skolan”, s. 180. 

31 Persson, ”Lärarkåren som agent på skolarenan”, s. 91-92; Falkner, Lärare och skolans omstrukturering, 
s. 101–103. 

32 Fredriksson, ”Läraryrket och den politiska styrningen av skolan”, s. 180. 
33 Ringarp, Professionens problematik, s. 175, 184, 34. 
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samband med kommunaliseringen om historisk åtskillnad görs mellan folkskollärarna och 

läroverkslärarna, de till antalet största lärargrupperna. Med sin gedigna akademiska utbildning och 

höga professionella status skiljde sig läroverkslärarna från folkskollärarna, vilka till följd av svag 

autonomi och bristande akademisk grund för den gemensamma kunskapsbasen var den grupp som 

ursprungligen främst hade problem med sin professionella identitet.34 

            Som vi sett ovan kan läraryrkets professionalitet ses som liggande i skärningspunkten mellan 

praktiskt och teoretiskt vetande, och Ringarp menar att en vetenskaplig diskurs med sådan 

utgångspunkt medvetet byggts upp parallellt med att lärarutbildningen blivit en fråga för universiteten. 

Enligt en sådan diskurs förstås yrket inte bara utifrån formell utbildning hos utövarna utan lika mycket 

värde sätts på den tysta kunskap som läraren tillgodogör sig efter utbildningen, i klassrummet. Det 

som skiljer en sådan professionsdefinition från en mer klassisk är den tydliga betoningen på 

läraryrkets pedagogiska dimension mer än vetenskaplig kunskap, en kunskapssyn som enligt Ringarp 

stämmer väl överens med hur Svenska Facklärarförbundet och Sveriges Lärarförbund, som 

organiserade facklärare och folkskollärare och båda tillhörde TCO, argumenterade gentemot Lärarnas 

Riksförbund, läroverkslärarnas förbund och tillhörande SACO, under 1970- och 80-talen.35 

            I sin avhandling skriver Ringarp att det är tydligt att kommunerna länge hade önskat slippa den 

statliga regleringen av lärarna och att frågan vid flera tillfällen under 1980-talet kommit upp inom 

Svenska Kommunförbundet. 36  Hon menar att Kommunförbundet inte kan anses ha haft en 

professionaliseringsvänlig inställning i kommunaliseringsdebatten och att lärarnas handlingsutrymme 

minskade i kommunernas regi. I stället stärktes skolledares, ekonomers och administratörers kontroll 

över lärarprofessionen och förvaltningen av skolan. Hon skriver vidare att läraryrket förlorade i status 

som en följd av kommunaliseringen, och att förändringen var tydligast för gymnasielärare, vilka 

tidigare befunnit sig närmast de klassiska professionsidealens kriterier. Lärarna förlorade makt över 

sin arbetstid och det krävdes också att de mer än tidigare skulle vara på skolan mellan lektionerna. 

Fortbildning skulle dessutom ske på loven och inte som tidigare under terminerna. På 1990-talet följde 

individuell lönesättning och organiseringen av skolan kom att alltmer likna ett företags. För TCO-

lärarna innebar kommunaliseringen dock inte samma statusförlust, utan medförde ”en utjämning av de 

olika lärargruppernas löne- och arbetsvillkor, något som var till TCO-lärarnas fördel.” Att utjämna 

dessa skillnader hade länge varit ett av Svenska Facklärarförbundets och Sveriges Lärarförbunds 

mål.37 

                                                        
34 Ringarp, Professionens problematik, s. 30. 
35 Ringarp, Professionens problematik, s. 32. Svenska Facklärarförbundet och Sveriges Lärarförbund gick 

1991 samman och bildade Lärarförbundet, som sorterar under TCO. Lärarnas riksförbund sorterar under 
SACO. 

36 Kommunförbundet motsvaras idag av Sveriges kommuner och landsting, SKL. 
37 Ringarp, Professionens problematik, s. 182–185. 
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Enligt Ringarp innebar kommunaliseringen alltså deprofessionalisering, åtminstone för SACO-lärarna 

och hon menar att en förklaring till detta är att lärarna utgjorde en ”svag profession”, ”vars status från 

början inte var tillräckligt stark för att de skulle kunna hålla emot när den samhälleliga sanktionen över 

deras yrkesutövning försvann.”38 Det finns förstås också andra bidragande orsaker till läraryrkets 

statusförlust, och en sådan förklaringsfaktor som Ringarp tar upp är den generellt höjda kunskapsnivån 

i samhället. Som poängterats har lärarkåren historiskt tillhört en samhällsgrupp med relativt lång 

utbildning och därigenom viss samhällelig auktoritet och sanktion. I och med utbildningsväsendets 

utbyggnad försvagades dock denna särställning naturligt, så oavsett om lärarna haft kvar statliga 

tjänster eller ej så skulle den höjda kunskapsnivån i det övriga samhället inneburit en 

kunskapsutjämning gentemot andra grupper. Den generellt högre kunskapsnivån gör det betydligt 

svårare att hävda den auktoritet läraren traditionellt haft. Dessutom har kvinnodominansen i yrket 

troligen påverkat statusen negativt.39 

            En annan forskare som undersökt hur de senaste decenniernas utbildningsreformer påverkat 

lärarkåren som profession är historikern Niklas Stenlås som i en rapport till Expertgruppen för studier 

i offentlig ekonomi går igenom, diskuterar och sammanfattar tidigare studier, utredningar och 

offentligt tryck på området.40 I rapporten, en kunskapsöversikt med titeln En kår i kläm. Läraryrket 

mellan professionella ideal och statliga reformideologier, berörs utöver kommunaliseringen av 

huvudmannaskapet också övergången från regel- till mål- och resultatstyrning, reformering av 

lärarutbildningen samt friskolereformen och det fria skolvalet, och Stenlås försöker reda ut huruvida 

lärarkåren stärkts eller försvagats av dessa förändringar.41 Som Stenlås poängterar har inte alla dessa 

reformer haft till syfte att påverka lärarna, men kan ha gjort det ändå, och vice versa. Och i vissa fall är 

till och med syftet med en reform oklart, eftersom de inblandade aktörerna kan ha haft olika motiv. 

Oavsett vilket är slutsatsen att reformerna haft effekter som bidragit till en deprofessionalisering av 

yrkeskåren: läraryrket har i ökande grad trängts och utrymmet för en professionell yrkesroll har 

krympt.42 

            Stenlås menar att två skilda reformideologier kan urskiljas, där den ena utgått från en skepsis 

mot ”kunskapsskolan” och önskat ersätta kunskapsförmedling med tillämplighet och omsorg. Målet 

har således varit att förändra lärarrollen. Den andra reformrörelsen, som inte varit specifik för skolan 

utan utgjort en generell tendens i en förändrad syn på offentlig sektor, har handlat om att skapa 

effektivitet och kontrollerbarhet. I statsvetenskapliga sammanhang kallas detta ”new public 

                                                        
38 Ringarp, Professionens problematik, s. 186. De lärare som är i fokus för denna undersökning är för 

övrigt just sådana som Ringarp benämner SACO-lärare, nämligen ämneslärare. 
39 Ringarp, Professionens problematik, s. 184, 186. 
40 Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi är en självständig enhet under Finansdepartementet som 

arbetar med frågor som rör framtida finanspolitiska och samhällsekonomiska utmaningar och har till 
uppdrag att bredda och fördjupa underlaget inför viktiga beslut inom dessa områden.  

41 Stenlås, En kår i kläm. 
42 Stenlås, En kår i kläm, s. 93, 95. 
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management” eller NPM och syftar till att, med Stenlås ord, ersätta professionell egenkontroll med 

management. Dessa reformsträvanden har haft olika mål och ursprung, men det som de enligt Stenlås 

ändå haft gemensamt är liten respekt för de professionellas kunskaper, erfarenheter och värderingar. 

Under hela undersökningsperioden har dock ett tal om att stärka lärarnas professionalism och 

professionella status kommit till uttryck i otaliga dokument (exempelvis SOU:er och 

regeringspropositioner), och lärarkårens professionalism har framställts som en garant för skolans 

kvalitet. Det kan dock finnas snarast instrumentella skäl till att betona lärarnas professionalism i vissa 

sammanhang och Stenlås menar att talet om lärarprofessionalism, i samband med kommunaliseringen, 

kan ha använts som ett argument för att göra sig av med det statliga huvudmannaskapet för lärarna. I 

realiteten blev det dock kommunerna som tog över den makt som staten frånhändade sig och något 

större utrymme för ”de professionella lärarna” blev det inte. Även när staten återigen börjat stärka 

greppet om skolan framhålls behovet av professionella lärare, något som Stenlås menar att exempelvis 

legitimationsreformen (som ännu var i sin linda när Stenlås skrev sin rapport) visar på. Dock tycks 

statens intresse för lärarprofessionalitet vara av det som kallats ”new professionalism”-typ. Med ”new 

professionalism” menas en ovanifrån konstruerad professionalism, till skillnad från en mer klassisk 

definition av professionalism som konstrueras av de professionella själva. Staten deltar i en 

omdefiniering av begreppet som blir management-, budget-, entreprenörs- och kommersiellt inriktat, 

varpå det riskerar att urvattnas. Det handlar således inte om att ge professionen ansvar att utforma 

interna regler och normer eller att lita på lärares yrkeskunnande och omdöme utan om omdefiniera 

yrkesrollen. Verksamheten ska styras genom att makt överförs till skolledningen, genom ”kundernas” 

valfrihet, konkurrensutsättning, standardisering och återkommande utvärdering och uppföljning, 

processer som alla drar uppmärksamheten från skolans kärnverksamhet, det vill säga undervisningen. 

Talet om professionalism innebär alltså inte med säkerhet att skolan reformeras i en riktning som 

faktiskt stärker lärarprofessionen, utan man måste alltid fråga sig vilken påverkan en reform har för 

möjligheten att agera professionellt i den dagliga verksamheten, något som är en viktig tanke att ha 

med sig genom den undersökning som ligger för handen.43 

            Lärarnas möjligheter att själva styra över yrkets innehåll, och således utrymmet för en 

professionell yrkeskår, har som sagt begränsats. När Stenlås författade sin rapport 2009 menade han 

att det framstod som mycket viktigt att lärarnas arbetsvillkor skulle få en avgörande roll i framtida 

utbildningsreformer och han menar att både statliga beslutsfattare och kommunala arbetsgivare måste 

göra klart för sig vilken lärarroll de eftersträvar samt hur läraryrket kan tänkas påverkas av olika 

reformer. Han påpekar hur ”högkvalitativ undervisning och professionella lärarinsatser” är oförenligt 

med minskad professionell autonomi.44 Stenlås tar också upp hur viktig lärarutbildningen är. Han 

menar att den mer än någon annan institution påverkar professionens normbildning, men att den tyvärr 

                                                        
43 Stenlås, En kår i kläm, s. 93–94, 36-37. 
44 Stenlås, En kår i kläm, s. 95. 
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utsatts för fler reformer än något annat område på sistone. Tillsammans med sjunkande löner, mindre 

självständigt arbete och läraryrkets omorientering mot omsorgsarbete har lärarutbildningens sjunkande 

akademiska nivå ”inneburit att utbildningen degraderats rent socialt” och Stenlås menar att de som 

idag söker sig till landets lärarutbildningar inte utgör en tillräckligt god grund att bygga framtidens 

lärarprofession på. För att få bukt med detta, det vill säga den sociala och könsmässiga 

snedrekryteringen till yrket, krävs enligt Stenlås ”[e]n återgång till en akademisk ämnesinriktad 

lärarutbildning” och skriver vidare att det också är ”den vägen man måste gå om man vill slå vakt om 

en självständig profession med egna normer och höga krav.”45 Är det vad som nu sker? Härnäst 

redogörs för de reformer som berörs i undersökningen, och först ut är den nya lärarutbildningen. 

De senaste årens utbildningsreformer 

Det torde inte råda någon större tvekan om att utbildningsreformer kan få omfattande konsekvenser för 

läraryrkets innehåll och lärarnas arbetsvillkor.46 I det följande presenteras, och i någon mån diskuteras, 

de reformer som berörs i denna uppsats. Först diskuteras lärarutbildningen, sedan legitimation, 

introduktionsperiod, lämplighetsprövning och karriärtjänster, och avslutningsvis berörs kortfattat de 

nya kursplanerna i Lgr11 samt det ökade antalet nationella prov. 

Lärarutbildningen i ett historiskt perspektiv – från efterkrigstid till idag 

År 2011 sjösattes den nya lärarutbildningen ”Bäst i klassen”. För att förstå tankarna bakom denna är 

det en god idé att sätta sig in i den svenska lärarutbildningen i ett historiskt perspektiv. Göran Brante, 

som är lektor i pedagogik, menar att man något förenklat kan hävda att det under de senaste hundra 

åren har funnits fyra olika lärarutbildningar i Sverige, om man inte räknar den nya utbildningen.47 

            I samband med enhetsskolans införande skapades också en ny lärarutbildning, som infördes 

successivt under åren 1949 till 1972. Utmärkande för denna utbildning var enligt Brante att 

skiljelinjerna mellan de olika lärarkategorierna sakta men säkert suddades ut, att undervisningen fick 

en akademisk karaktär och att den gemensamma synen på skolans praktik var inspirerad av John 

Dewey och den progressiva pedagogiken. Under 1960- och 70-talen genomfördes nya utredningar 

inriktade på reformering av lärarutbildningen. Motivet för dessa var främst skolans radikala 

förändring, införandet av nya läroplaner, samt att samhället som helhet utvecklats på ett sådant sätt att 

det ställdes krav på att förändra lärarutbildningen och lärarrollen för att möta samhällsutvecklingen i 

stort. Lärarutbildningen kom att tappa sin koppling till universiteteten då den började ges på ett större 

antal orter i Sverige och yrkesrollen fick även ett något förändrat fokus då lärare fick bredare 

behörighet och utökat ansvarsområde, bland annat beträffande elevernas sociala situation och 

emotionella utveckling. Under 1980-talet reformerades återigen lärarutbildningen. 1988 infördes den 

                                                        
45 Stenlås, En kår i kläm, s. 96. 
46 Jfr Persson, ”Lärarkåren som agent på skolarenan”, s. 84. 
47 Brante, ”Lärarutbildning – förändring över tid”, s. 236. 
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nya grundskollärarutbildningen, med en uppdelning i så kallade tidigare- och senarelärare. Nu blev 

utbildningen en högskoleutbildning som skulle vila på vetenskaplig grund. Kopplingen var vidare 

stark till läroplanen Lgr80, och utbildningen syftade till att minska uppdelningen mellan olika 

lärarkategorier samt att rusta blivande lärare för en ny typ av skola med ett ökat antal arbetsuppgifter 

för den enskilde pedagogen.48  

            I samband med att läroplanen förnyades i början av 1990-talet (Lpo94), hördes återigen röster 

som förordade en reformering av lärarutbildningen. I en av statens offentliga utredningar, ”Att lära och 

leda” från 1999 (SOU 1999:63) hänvisades till att skolväsendets förändrade styrning, den nya 

läroplanen och samhällsutvecklingen i stort nödvändiggör en ny lärarutbildning med annat fokus. 

Resultatet blev ”En förnyad lärarutbildning”, vilken startade höstterminen 2001. I propositionen som 

låg till grund för utbildningen framhölls lärarnas betydande roll i samhället och det nödvändiga i en för 

alla lärare gemensam, grundläggande kunskapsbas – oavsett inriktning – som förenar yrkeskåren.49 

Brante konstaterar att denna lärarutbildning utmärkte sig genom att trycka på att alla lärarstudenter 

skulle få en gemensam grundkompetens, vilande på vetenskaplig grund. Konkret rörde det sig om tre 

gemensamma terminer där bland annat frågor kring undervisning och skolans demokratiska uppdrag 

och värderingar låg i fokus. Dessa terminer var tänkta att stimulera de blivande lärarna till att 

samarbeta över ämnesgränser och åldersgrupperingar, samt för att beakta olika typer av 

kunskapssyner.50 

Bäst i klassen – den nya lärarutbildningen 

2011, bara tio år efter premiären för ”En förnyad lärarutbildning” kom den nya utbildningen som fått 

namnet ”Bäst i klassen”.51 Till grund för denna låg en utredning ledd av pedagogikprofessor Sigbrit 

Franke, och i betänkandet ”En hållbar lärarutbildning” står att läsa att 

 

Samtliga tidigare utredningar om lärarutbildningen har motiverats med faktiska förändringar i 

skolsystemet och ett samhälle i snabb förändring. Denna utredning motiveras inte på detta sätt, vilket 

gör den originell historiskt sett. Istället är motiven huvudsakligen konstaterade brister i 

lärarutbildningen. Inga grundläggande förändringar har skett i skolsystemet på tio år.52 

 

                                                        
48 Brante, ”Lärarutbildning – förändring över tid”, s. 237–238; SOU 2008:109 En hållbar lärarutbildning. 

Betänkande av Utredningen om en ny lärarutbildning (HUT 07), s. 76–77, 79, 85, 90. 
49 Brante, ”Lärarutbildning – förändring över tid”, s. 238-239. 
50 Brante, ”Lärarutbildning – förändring över tid”, s. 238–239. 
51 Brante, ”Lärarutbildning – förändring över tid”, s. 239. 
52 SOU 2008:109, s. 101. 
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Detta kan förstås som att 2001 års lärarutbildning helt enkelt ansetts vara för dålig. Såväl studenter 

som forskare har enligt Göran Brante kritiserat lärarutbildningen, och Frankes betänkande fäster stor 

vikt vid den kritik som utbildningens studenter framfört i olika enkäter. Något som betänkande dock 

inte tar fasta på är studenternas något anmärkningsvärda åsikt att forskningsanknytningen i 

utbildningen inte är särskilt intressant eller kanske till och med oviktig. I stället föreslås det 

vetenskapliga inslaget öka, något som Brante förklarar med att en deprofessionalisering av läraryrket 

inte är aktuell, varför än större fokus läggs på att skapa en vetenskapligt förankrad lärarutbildning.53 

            Beträffande kritiken mot den föregående lärarutbildningen bör det påpekas att denna varken är 

ny eller unik. Som Brante poängterar har lärarstudenter ofta varit negativt inställda till sin utbildning, 

både i Sverige och internationellt, och han menar att studentkritiken av idag är slående lik 1990-talets 

dito. Framför allt tycks kritiken bestå i att de studerande upplever en klyfta mellan det som lärs ut och 

diskuteras på utbildningen och det som de själva erfar ute på praktikskolorna. Detta kan också förklara 

lärarstudenternas ovan nämnda svala intresse för forskningsanknytningen i utbildningen: 2001 års 

utbildning, liksom dess föregångare, har misslyckats med att förena teori och praktik.54 

            Åter till den nya lärarutbildningen. I regeringens proposition (prop. 2009/10:89) framgick hur 

den nya utbildningen syftade till en återgång till en mer differentierad, åldersadekvat lärarkompetens – 

till skillnad från den föregående utbildningens strävan efter en, som tidigare nämnts, för alla lärare 

gemensam grundkompetens, där alla färdiga lärare dessutom erhöll en och samma 

examensbenämning, lärarexamen. Med ”Bäst i klassen”, infördes i stället fyra olika examina, beroende 

på inriktning. Utbildningen skulle vidare resultera i en kombination av erfarenhets- och 

forskningsbaserad undervisning, en förstärkt vetenskaplig grund, specialpedagogisk kompetens samt 

en lärarexpertis grundad i pedagogiskt ledarskap och bedömning – just de punkter som främst 

kritiserats i 2001 års utbildning. Vidare framgick i propositionen att den nya lärarutbildningens 

övergripande perspektiv ska utgöras av ett vetenskapligt och kritisk tänkande, ett historiskt likväl som 

ett internationellt perspektiv på olika frågor, samt tillämpandet av IT som utbildningsresurs. 

Utbildningen ska innehålla en utbildningsvetenskaplig kärna, men till skillnad från den föregående 

lärarutbildningens motsvarighet, det så kallade allmänna utbildningsområdet, ska den vara anpassad 

och tydligt kopplad till vilka åldrar de blivande lärarna riktar in sig mot. I propositionen framkommer 

även att lärarnas ämneskunskaper ska förstärkas, och ämnesdidaktik lyfts fram som ett särskilt viktigt 

område.55 

            Brante lyfter fram ett par aspekter av betänkandet ”En hållbar lärarutbildning” som han anser 

problematiska. Det vi här ska ta fasta på är hans poäng att reformeringen i sig kan tolkas som en direkt 

                                                        
53 Brante, ”Lärarutbildning – förändring över tid”, s. 242, 245–246. 
54 Brante, ”Lärarutbildning – förändring över tid”, s. 245–246. 
55 Jarl, Kjellgren och Quennerstedt, ”Förändringar i skolans organisation och styrning”, s. 47; Brante, 

”Lärarutbildning – förändring över tid”, s. 242–243. 
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eller indirekt kritik av den tidigare utbildningen, inklusive en kritik av de lärare som examinerats från 

en annan än den aktuella utbildningen – förändringen implicerar att deras kunskap är förlegad och inte 

duger längre.56 En sådan förståelse rimmar ganska väl med hur utbildningsministern uttryckte sig vid 

presentationen av betänkandet om den nya lärarutbildningen: ”Eleverna blir inte bättre än sina lärare, 

och det är därför det är så otroligt viktigt att vi har hög kvalitet på lärarkåren.”57 Brante konstaterar att 

detta är en förenklad beskrivning av något mycket mer komplicerat. Han menar givetvis att läraren har 

stor betydelse för hur väl elever lyckas under sin utbildning men att skolan inte är en ensam solitär, 

utan påverkas av andra samhälleliga faktorer.58 Några exempel på vad dessa faktorer skulle kunna vara 

ges ej, men man kan med lätthet och utan att förhäva sig tänka sig att det rör sig om sådant som 

exempelvis bostadssegregation, vårdnadshavares utbildningsnivå, eller sviktande samhällsekonomi. 

            Avslutningsvis, innan vi går vidare med att diskutera legitimationsreformen, bör påpekas att 

det är viktigt att komma ihåg att nya utbildningen inte kommer att ge några direkta effekter på det 

praktiska arbetet ute i skolorna på ett bra tag. Det kommer helt enkelt att ta tid innan de som 

genomgått den nya utbildningen kommer ut i verksamheten i större utsträckning.  Som Brante skriver 

kommer en stor majoritet av de verksamma lärarna under de närmaste 10–15 åren ha genomgått andra 

lärarutbildningar än den allra nyaste.59 

Lärarlegitimation och introduktionsperiod60 

Försommaren 2008 färdigställdes den utredning som fungerat som underlag för reformpaketet med 

legitimation, introduktionsperiod och karriärtjänster för lärare (SOU 2008:52). Utredaren Jörgen 

Ullenhag föreslog skärpta behörighetsregler för lärare, ett prövoår med mentorsstöd för 

nyutexaminerade lärare, en lärarlegitimation för de flesta lärarkategorier samt en möjlighet att som 

lärare specialisera sig inom sitt yrke med nya typer av karriärtjänster. Tre år senare klubbades 

utredningens förslag med bred majoritet igenom i riksdagen, med skillnaden att frågan om 

karriärtjänster plockades ut för vidare utredning. Fransson konstaterar att reformen på det stora hela 

hade starkt politiskt stöd i riksdagen men att det på detaljplanet rådde stor oenighet mellan de politiska 

blocken och även mellan de två lärarfacken.61 Enligt regeringens proposition (prop. 2010/11:20) är 

reformernas syfte att alla elever har rätt till kvalificerade lärare, vilka genom introduktionsperioden 

                                                        
56 Brante, ”Lärarutbildning – förändring över tid”, s. 236. 
57 Jan Björklund, 3 dec 2008, citerad i Brante, ”Lärarutbildning – förändring över tid”, s. 241. 
58 Brante, ”Lärarutbildning – förändring över tid”, s. 241. 
59 Brante, ”Lärarutbildning – förändring över tid”, s. 248. 
60 I denna framställning benämns introduktionsperioden även ”introduktionsår”, eftersom båda dessa 

begrepp använts synonymt i litteraturen, i aktuell debatt och även av de i denna studie intervjuade 
lärarna. 

61 Fransson, ”Lärarlegitimation, introduktionsperiod och lämplighetsprövning”, s. 26; SOU 2008:52 
Legitimation och skärpta behörighetsregler. Betänkande av Lärarutredningen – om behörighet och 
auktorisation, s. 14–16. 
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visat sig vara lämplig för yrket.62 Det rör sig om en dubbel kvalitetskontroll, dels genom avlagd 

examen och dels genom avklarad introduktionsperiod om ett år. I propositionen framgår det också att 

lärare som misskött sitt uppdrag ska kunna få legitimationen indragen, vilket man i propositionen 

menar är till elevernas fördel. I propositionen framhålls det också en tro på att införandet av 

legitimation kommer att kunna öka yrkets status och därmed också söktrycket till landets 

lärarutbildningar.63 

            Göran Fransson, pedagogiklektor vid Gävle högskola, skriver i antologin Kvalificerad som 

lärare? Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte mot lärarlegitimation att 

lärarlegitimationsreformen måste ses som en del av ett större reformpaket. Legitimationen hänger ihop 

med reformen kring introduktionsperiod och lämplighetsprövning av nya lärare, och i sin helhet syftar 

de till ökade behörighetskrav på lärare och i förlängningen högre måluppfyllelse i den svenska skolan 

och därmed högre rankning i internationella kunskapsmätningar.64 

            En fråga man kan ställa sig är vad i den utbildningspolitiska diskursen som gjorde det möjligt 

för reformerna att få stöd i riksdagen. Fransson menar att det till stor del rör sig om politisk retorik, 

populism och en förenkling av ett komplext problem. Den borgerliga oppositionen har framgångsrikt 

rackat ner på socialdemokraternas sätt att utforma skolan genom att kalla det för ”flum”. Fransson 

menar dock inte att all borgerlig kritik mot det socialdemokratiska skolprojektet varit taget ur luften, 

men att förslaget om legitimation mer styrdes av ideologisk övertygelse än var en lösning på ett reellt 

problem. Utbildningsminister Jan Björklund gick tidigt ut och stödde den fackliga organisationen 

Lärarnas riksförbund i deras krav på införandet av legitimation för lärare samtidigt som han kritiserade 

den socialdemokratiska ”flumskolan”. Fransson hänvisar till forskning som visar att många 

skolsystem, likt det svenska, har kritiserats hårt från företrädesvis neo-liberalt håll i ett flertal 

västländer. 65 

            Fransson betonar hur lärarlegitimationen och liknande reformer på ett retoriskt sätt lyfts fram 

som lösningen för att höja läraryrkets status och få fler studenter att välja lärarbanan. Detta är också 

något som Peter Lilja, doktorand i pedagogik, lyfter i sin artikel ”Lärarlegitimationen – 

professionalisering med förhinder?” Lilja menar att det råder en utbildningspolitisk diskurs, både 

internationellt, nationellt och fackligt, där lösningen på skolans problem anses vara att stärka lärarnas 

profession, vilket lärarlegitimationen syftar till att göra. Även Anders Fredriksson har betonat 

lärarlegitimationen som ett tecken på tilltro till en professionell styrmodell för skolan. Lilja frågar sig 

dock om legitimationen som sådan bidrar till en professionalisering av lärarkåren, eller om den kanske 

                                                        
62 Proposition 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare. 
63 Fransson, ”Lärarlegitimation, introduktionsperiod och lämplighetsprövning”, s. 27; Prop. 2010/11:20,   

s. 99. 
64 Fransson, ”Lärarlegitimation, introduktionsperiod och lämplighetsprövning”, s. 22. 
65 Fransson, ”Lärarlegitimation, introduktionsperiod och lämplighetsprövning”, s. 23–25 
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till och med bidrar till den motsatta effekten, deprofessionalisering.66 I sin artikel konstaterar han att 

lärarförbundens iver inför och intresse av en lärarlegitimation inte är konstig, eftersom man utifrån ett 

historiskt perspektiv kan koppla samman legitimerade yrken, såsom läkare, med en högre social status. 

Från regeringshåll är meningen med legitimationen, vilket framgår av propositionen i frågan, att höja 

både kraven på läraryrket likväl som dess status. Lilja menar dock att man kan göra en annan läsning 

av regeringens proposition, nämligen den att det i själva verket rör sig om att regeringen vill utöka sin 

kontroll över lärarkåren; att man från regeringshåll inte litar på att en lärarexamen är en tillräcklig 

garant för att man är lämplig att utföra ett gott arbete.67  

            Den politiska agenda som Lilja tycker sig kunna se, har enligt Fransson, ett starkt samband 

med socialdemokraternas valförlust och den borgerliga regeringens tillträde på hösten 2006. Då revs 

ett antal skolpolitiska utredningar upp helt eller gavs nya inriktningar. Utbildningspolitiken fick än 

tydligare nyliberala inslag, med bland annat ökade inslag av kontroll, tidigare betyg och mer 

individuellt ansvar – både för elever och skolpersonal. Inriktningen på den utredning om en eventuell 

lärarlegitimation som initierats redan under socialdemokratiskt styre ändrades, från att begränsa sig till 

huruvida någon legitimation skulle införas och vem som i så fall skulle ansvara för implementering, 

till hur ett legitimationssystem i statlig regi skulle fungera. Med hänvisning till denna tillrättalagda 

utbildning och till den utbildningspolitiska diskurs där skolan beskrevs som ett fatalt samhälleligt 

misslyckande konstaterar Fransson att det är logiskt att reformen kom till som en del av ett 

lösningspaket för att rädda skolan. I efterhand har lärarlegitimationsreformen dock kritiserats hårt för 

att ha varit för dåligt beredd. Det rör sig exempelvis om att utfärdandet av legitimationerna till redan 

yrkesverksamma lärare kraftigt har försenats, vilket kritiserades av riksdagens konstitutionsutskott 

som ansåg att regeringens beredning var behäftad med allvarliga brister.68 

            Som noterats ovan är lärarlegitimationen nära besläktad med introduktionsperioden och den 

tillhörande lämplighetsprövningen för nyexaminerade lärare, och i det följande ges en kortfattad 

redogörelse för hur introduktionen och legitimeringen är tänkta att fungera. Samtliga lärarkategorier, 

även förskollärare, berörs av legitimationsreformen som går ut på att den nye läraren efter avlagd 

lärarexamen genomgår en introduktionsperiod om ett år. Under detta introduktionsår ska den 

nyexaminerade läraren få en handledare tilldelad sig, men det är i slutändan rektorn på skolan som har 

att bedöma om den nyexaminerade läraren genomfört en godkänd introduktion och är lämplig att 

praktisera yrket. Rektors tillstyrkan ligger sedan till grund när Skolverket beviljar eller avslår 

legitimationsansökan. I samband med lärarlegitimationsreformen har det också inrättats en nämnd 

inom Skolverket vilken har till uppgift att, efter anmälan från Skolinspektionen kommit in, pröva 

                                                        
66 Fransson, ”Lärarlegitimation, introduktionsperiod och lämplighetsprövning”, s. 25; Peter Lilja, 

”Lärarlegitimation – professionalisering med förhinder?”, i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg 17, nr 4, 
vintern 2011, s. 29–30; Fredriksson, ”Läraryrket och den politiska styrningen av skolan”, s. 180. 

67 Lilja, ”Lärarlegitimation – professionalisering med förhinder?”, s. 38–39. 
68 Fransson, ”Lärarlegitimation, introduktionsperiod och lämplighetsprövning”, s. 25–27. 
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sådana fall där en lärares legitimation ifrågasätts. Nämnden kan utdela en varning eller återkalla 

legitimationen, men den kan även besluta om att återbörda en tidigare indragen legitimation. Endast 

legitimerad lärare ska enligt huvudregeln kunna anställas utan tidsbegränsning och betygssättning ska 

vara förbehållet de som erhållit legitimation. 69  

            Utbildningsforskarna Lindsey Smethem och Ken Adey har undersökt lärare som genomgått, 

respektive inte genomgått en introduktionsperiod och har med hjälp av komparativ analys sökt belysa 

vilka effekter sådan introduktion kan ha. Författarna tar upp problemen med att nyexaminerade lärare 

oftast inte är förberedda på vad som komma skall när de kommer ut i arbetslivet samt att 

nyexaminerade lärare ofta inte vågar fråga om hjälp eller visa sig svaga inför sina mer rutinerade 

kollegor. Det finns exempel som visar att en strukturerad prövoperiod där den nyexaminerade läraren 

får hjälp och stöd har många positiva fördelar när det gäller att växa in i läraryrket. Det rör sig bland 

annat om ökad reflektion, främjad kommunikation och öppenhet på skolan och mellan kollegor, och 

att det stärker nybörjaren i sin lärarroll och minskar stress och oro. Studiens resultat visar att de 

nyexaminerade lärare som fick en prövoperiod hade större möjlighet att reflektera över sitt arbete än 

de lärare som inte hade prövoperiod, då dessa lärare var alltför upptagna med att försöka vara i fas 

med sina arbetsuppgifter. Studiens resultat pekar även på att lärare med prövoperiod fick möjlighet att 

observera andra lärare vilket medförde att de fick nya uppslag kring hur undervisning kan se ut och 

också ökat självförtroende i att hantera läraruppdraget.70 Man kan alltså konstatera att det med stöd i 

Smethem och Adey finns många fördelar med en strukturerad form av handledning för den som 

kommer ut som nyexaminerad lärare på en arbetsplats.  

            Den svenska modellen med introduktionsperiod är dock inte helt oproblematisk till sin 

utformning. Göran Fransson intresserar sig för huruvida handledaren ska vara med och utvärdera den 

nyexaminerade lärarens prestationer eller ej, och menar att en handledare i svensk utbildningskontext 

traditionellt sett har fungerat som ett stöd för att hantera professionen och alltså inte fungerat som en 

bedömare av den handleddes prestationer, så som den svenska modellen för introduktionsperioden i 

praktiken ser ut för tillfället. Fransson har undersökt 108 olika officiella remissvar som kom 

Utbildningsdepartementet tillhanda i samband med utredningen Legitimation och skärpta 

behörighetsregler (SOU 2008:52) och hans resultat visar att mentorskapet endast behandlades ytligt i 

de olika remissvaren men att ingen av de 108 remissinstanserna menade att det var positivt att 

handledaren också ska bedöma den handledde.71 I endast fyra svar behandlades relationen mellan den 

som handleder och den som blir handledd. Där menar man kortfattat att alla de positiva fördelar med 

ett introduktionsår, som Smethem och Adey tagit upp, kan gå förlorade eller i varje fall hotas då 

handledaren i slutändan inte bara fungerar som stöd utan också som bedömare av den som blir 

                                                        
69 Lilja, ”Lärarlegitimation – professionalisering med förhinder?”, s. 31–32. 
70 Smethem och Adey, ”Some effects of statutory induction” s. 187–188, 197–198. 
71 Fransson, ”Mentors assesing mentees?”, s. 375–376, 380, 382, 386. 
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handledd.72 Fransson hävdar dock inte att hans undersökning besvarar frågan om hur förhållandet 

mellan den som handleder och den som blir handledd ser ut, utan menar att frågan är problematisk och 

att den har behandlats alldeles för slapphänt både från Utbildningsdepartementets och de olika 

remissinstansernas sida.73 

Karriärtjänster för lärare 

I den ovannämnda utredning som legat till grund för reformpaketet med lärarlegitimationen (SOU 

2008:52) behandlades även karriärtjänster för lärare. Denna fråga lyftes dock ut för vidare utredning 

när legitimationsreformen röstades igenom, men har aktualiserats igen under år 2013. I en promemoria 

från Utbildningsdepartementet, som behandlade karriärvägar inom skolväsendet, föreslogs det att man 

i skollagen ska lägga in en målsättning om att skolans huvudmän ska sträva efter att inrätta karriärsteg 

för lärare som är erkänt yrkesskickliga. Det står även att regeringen genom statsbidrag ska stimulera 

denna målsättning för inrättandet av förstelärare och lektorer. I promemorian anger man även att det är 

skolhuvudmännen som är ansvariga för att bedöma vilka lärare som kvalificerar sig för en 

karriärstjänst.74 Samtliga ovanstående ändringar har införts i skollagen (2010:800), med ikraftträdande 

per den första juli 2013.75 I en förordning (2013:70), “Om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar 

karriärsteg för lärare”, framgår det vilka krav som ställs på de båda karriärstjänsterna, förstelärare och 

lektor. För att kunna bli förstelärare krävs en lärarexamen, minst fyra års yrkeserfarenhet med goda 

referenser, visad yrkesskicklighet förmågan att utveckla undervisningen och förbättra elevers 

studieresultat, samt även att den aktuella huvudmannen bedömer läraren som skicklig inom sitt yrke 

och ämnesområde. Vad gäller behörighetskraven för att få titulera sig som lektor är, förutom en 

lärarexamen och att man ska ha undervisat i fyra år, att man har avlagt en examen på forskarnivå 

(minst en fil. lic.) inom ämnesdidaktik eller ett kunskapsområde som går att knyta till ett specifikt 

skolämne.76 En förstelärare ska ges en löneökning på upp till 5 000 kr i månaden och en lektor upp till 

10 000 kronor i månaden, förutsatt att de arbetar heltid. De höjda lönerna ska finansieras via 

öronmärkta statsbidrag.77 

            Det har bedrivits relativt lite forskning kring införandet av karriärtjänster, vilket inte är konstigt 

eftersom reformen precis har trätt i kraft. Det finns dock lite intressant forskning på området kring 

tänkbara konsekvenser av införandet av karriärtjänster inom skolan. Nationalekonomerna Peter 

                                                        
72 Fransson, ”Mentors assessing mentees?”, s. 384. 
73 Fransson, ”Mentors assessing mentees?”, s. 386-387. 
74 Utbildningsdepartementet, Promemoria “Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet”, 

U2012/4904/S, 24 september 2012, s. 4–5. 
75 SFS 2010:800 Skollag, kap 2, 22 §. 
76 SFS 2013:70 Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare, 3 §, 4 § 

samt 5 §. 
77 Utbildningsdepartementet, Pressmeddelande ”Karriärtjänster för lärare och statsbidrag för höjda 

lärarlöner”, 24 september 2012, http://www.regeringen.se/sb/d/15615/a/200035, hämtad 10 aug 2013, 
kl 20:40. 
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Fredriksson och Jonas Vlachos lyfter frågan i en rapport till Finanspolitiska rådet där de analyserar hur 

effektiva regeringens reformer inom utbildningsområdet är i praktiken. Författarna intresserar sig i 

viss mån för karriärtjänster, dock endast lektoraten, vilket i stort inte gör något då principen om 

lektorstjänster även gäller för förstelärartjänster. Författarna menar att staten i och med skolans 

nuvarande organisation har svårt att påverka lärarnas lönesättning, och därmed höja statusen för yrket 

eftersom det är kommunerna eller privata intressenter som i dagsläget har det fulla 

arbetsgivaransvaret.78 Författarna menar också att den uppenbara bristen på lönedifferentiering inom 

läraryrket är ett problem när det gäller att motivera unga människor att välja att utbilda sig till lärare 

eller att för den delen behålla skickliga lärare inom yrket. De pekar på att en tydligare koppling mellan 

prestation och lön kan leda till bättre resultat, och ställer sig alltså svagt positiva till karriärtjänster. 

Men Fredriksson och Vlachos höjer samtidigt ett varningens finger då de menar att det kan vara svårt 

att på ett lämpligt sätt avgöra vilka prestationer eller kvaliteter hos en lärare det är som borde generera 

en högre lön och att dessa i sin tur kan vara svårmätbara.79 

Förändrade kursplaner och fler nationella prov 

Ytterligare en förändring på skolområdet som trätt i kraft den senaste tiden är införandet av en ny 

läroplan, Lgr11, med tillhörande kursplaner. I detta avsnitt redogörs för vad nyheterna i denna läroplan 

i huvudsak består av, och dessutom redogörs lite kort för det utökade bruket av nationella prov och hur 

detta motiverats från Utbildningsdepartementets sida. 

            Den 11 oktober 2010 gick Utbildningsdepartementet ut med ett pressmeddelande i samband 

med att utbildningsminister Jan Björklund presenterade den nya läroplanen för grundskolan, Lgr11. I 

pressmeddelandet citeras Björklund som säger att Lgr11 dels syftar till att göra kraven i skolan 

tydligare och dels till att; ”uppvärdera läraren och undervisningen i skolan”.80  Två år tidigare i 

propositionen ”Tydligare mål och kunskapskrav – nya läroplaner för skolan” (prop. 2008/09:87) 

motiverar regeringen en ändring av läroplanen är av nöd då Lpo94, med mål att sträva mot och mål att 

uppnå var alldeles för otydliga, vilket var en av slutsatserna man kom fram till i utredningen, Tydliga 

mål och kunskapskrav i grundskolan (SOU 2007:28). I propositionen lutar man sig även mot rapporter 

gjorda av Skolverket som pekar på att lärarna uppfattar de då aktuella styrdokumenten som otydliga 

och svårtolkade. 81 Det som utmärker Lgr11 är bland annat att läroplanen och kursplanerna är samlade 

för ökad tydlighet och att man i kursplanerna anger ämnets syfte samt det centrala innehållet för ämnet 

                                                        
78 Peter Fredriksson och Jonas Vlachos, Reformer och resultat. Kommer regeringens utbildningsreformer 

att ha någon betydelse? Rapport till Finanspolitiska ra ̊det 2011/3 (Stockholm 2011), s. 64. 
79 Fredriksson och Vlachos, Reformer och resultat, s. 65 
80 Utbildningsdepartementet, Pressmeddelande ”Nya läroplanen sätter tydliga mål för lärare och elever”, 

11 oktober 2010, http://www.regeringen.se/sb/d/12466/a/153375, hämtad 11 augusti 2013, kl 00:44. 
81 Proposition 2008/09:87 Tydligare mål och kunskapskrav – nya läroplaner för skolan, s. 6–7, 10. 
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i slutet av årskurs 3, 6 och 9. I det centrala innehållet anges det konkret vad ämnet ska innehålla i fråga 

om förmågor och vilket kunskapsstoff som bör ingå.82 

Precis som när det gäller andra reformer som är aktuella för denna undersökning så finns det inte 

mycket forskning på området kring Lgr 11. Jan Morawski, universitetslektor i pedagogik, skriver i 

antologin Föreställningar om den goda läraren att Lgr11 är utformad på ett sådant sätt att läraren som 

professionell får mycket litet utrymme att tolka styrdokumenten för hur skolans arbete ska bedrivas då 

läroplanen på många sätt är mer styrd än föregångaren, Lpo94. Morawski menar att konsekvensen av 

att de nya kursplanerna till sitt innehåll är mer styrda blir att lärarens roll förändras från att vara en 

professionell utövare till kontrollant och kunskapsförmedlare. 83 

            När det gäller de nationella proven har regeringen haft en tydlig agenda gällande att utöka 

dessa, både vad gäller i hur många ämnen proven ska finnas i och i hur många årskurser. 

Propositionen ”Tydligare mål och kunskapskrav – nya läroplaner för skolan” 2008 innehåller även 

förslag om de nationella proven. Från att ha haft nationella prov i årskurs fem och nio föreslår 

regeringen att proven ska äga rum i årskurs 3, 6 och 9 med motiveringen att det behövs fler och 

tidigare kontroller i grundskolan vilket ska hjälpa elever och lärare att stämma av hur eleverna ligger 

till i de respektive ämnena.84 Regeringen är också tydlig med att resultaten från de nationella proven 

och slutbetygen i årskurs 9 inte bör skilja sig åt nämnvärt. Vidare flaggar man för införandet av prov i 

biologi, kemi och fysik i årskurs 9. Tanken från regeringens sida är att fler ämnesprov kommer leda 

till en stärkt likvärdighet gällande lärares bedömning och betygssättning, och vid ett senare tillfälle 

kom även förslaget upp om att införa nationella ämnesprov även i de samhällsvetenskapliga ämnena.85  

I Skolförordningen (2011:185) står det att de nationella proven ska vara till stöd för betygssättning i 

årskurs 6 och årskurs 9.86 Proven ska ges i ämnena matematik, svenska eller svenska som andraspråk, 

engelska, samt geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap och biologi, fysik eller 

kemi. Endast ett av de samhällsorienterade respektive naturvetenskapliga skolämnena prövas alltså.87   

En sammanfattning: viktiga teman och begrepp 

Denna kunskapsöversikt har haft en bred ansats och ett brett spektrum av forskning och teoretiska 

perspektiv har presenterats och diskuterats. Inledningsvis diskuterades professionsbegreppet och 

olika definitioner av detsamma. Det finns en mängd olika professionsdefinitioner, men en långtgående 

autonomi för yrkesutövarna kan beskrivas som en viktig kärna i dem. Vidare utgick de klassiska 

                                                        
82 Prop. 2008/09:87, s. 10, 14. 
83 Jan Morawski, ”Läroplanen och bilden av den goda läraren”, i: Tomas Englund (red.), Föreställningar 

om den goda läraren (Göteborg 2012), s. 298–299. 
84 Prop. 2008/09:87, s. 19–20. 
85 Prop. 2008/09:87, s. 20. 
86 SFS 2011:185 Skolförording, 9 kap. Grundskolan, 20 §. 
87 SFS 2011:185 Skolförording, 9 kap. Grundskolan, 21 §. 
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professionsdefinitionerna ofta från att yrkesutövarna besatt en särskild hängivenhet för sitt arbete, och 

de antogs dessutom motiveras mer av den professionella etiken än av lönen. Denna uppfattning kom 

dock att kritiseras och en ny förståelse, som betonade hur olika yrkesgrupper agerade utifrån 

egennyttiga motiv och på bekostnad av andra försökte främja de egna intressen, växte fram. Då kan 

professionalisering förstås som en strategi för yrkesgrupper att legitimera eller stärka sin position. 

Det är dock helt rimligt att tänka sig att egenintresse och allmänintresse kan existera sida vid sida, och 

att båda dessa faktorer kan förklara varför en yrkesgrupp agerar som den gör.88 Läraryrkets status som 

profession är omstridd; yrket har ibland definierats som en profession, ibland som en icke-profession 

och ibland som en semiprofession. Lärarna är anställda, de styr inte själva över läroplanernas innehåll, 

obehöriga kan ersätta som vikarier och yrket anses inte i första hand vara baserat på formell vetenskap 

utan mer på praktiskt kunnande. Historikern Johanna Ringarp menar dock att de klassiska 

professionskriterierna inte gör läraryrket rättvisa. I stället väljer hon att benämna det 

välfärdsprofession, eftersom yrket är integrerat i den offentliga sektorn och därför beroende av 

välfärdsstatens goda vilja i sina professionaliseringssträvanden, och det är en sådan utgångspunkt och 

förståelse av yrket som antas i denna undersökning.89 

            Olika medel och modeller för styrning av offentliga verksamheter har också berörts och vi har 

kunnat konstatera att den byråkratiska styrningsmodellen varit viktig i styrningen av skolan, men att 

den aldrig existerat isolerat. Detta eftersom utbildningsväsendet är alltför komplext för att detaljstyra. 

För att förstå vad detta närmare kan Michael Lipskys frontlinjebyråkratiteori tas till hjälp. 

Frontlinjebyråkraterna arbetar nära medborgarna och arbetet villkoras av just detta, att de befinner sig 

mitt emellan medborgare och offentliga institutioner. Eftersom deras arbetsmiljö är komplex kan 

endast oprecisa regler för handlande ges, varför politikerna lämnar över en hel del mer eller mindre 

politiskt beslutsfattande till dem. En central utgångspunkt är just möjligheten för 

frontlinjebyråkraterna att i sin yrkespraktik på egen hand fatta viktiga beslut, varför detta kan 

beskrivas som professionsstyrning.90 Hur styrningen av den svenska skolan förändrats över tid och 

vilka implikationer detta fått för lärarnas möjlighet att hävda sin professionalitet har också diskuterats. 

En stor förändring var skolans decentralisering för drygt två decennier sedan, vilken Ringarp menar 

resulterade i en deprofessionalisering av, och statusförlust för, åtminstone SACO-lärarna.91 Även 

Niklas Stenlås anser att det tidiga 1990-talets reformer – utöver kommunaliseringen av 

huvudmannaskapet också övergången från regel- till mål- och resultatstyrning, reformering av 

                                                        
88 Persson, ”Lärarkåren som agent på skolarenan”, s. 83. 
89 Ringarp, Professionens problematik, s. 33. 
90 Fredriksson, ”Läraryrket och den politiska styrningen av skolan”, s. 173–174, 177, 179. 
91 Ringarp, Professionens problematik, s. 186. 
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lärarutbildningen samt friskolereformen och det fria skolvalet – haft negativa och 

deprofessionaliserande effekter för lärarkåren.92 

            Även de senaste årens utbildningsreformer, de som står i fokus för denna studie, har redogjorts 

för och diskuterats. Det handlar om införandet av lärarlegitimation med tillhörande 

introduktionsperiod och lämplighetsprövning, karriärtjänster för lärare, den förändrade 

lärarutbildningen samt de förnyade kursplanerna samt den utökade praktiken med obligatoriska 

nationella prov. Då reformerna är nya är det ont om forskning, men en ansats att lyfta fram några 

akademiska perspektiv på dem har ändå gjorts. 

Data, metod och avgränsningar 
I detta avsnitt diskuteras de data som ligger till grund för undersökningen samt den metod med vilken 

data samlats in och bearbetats. Frågor om urval och avgränsningar, validitet och reliabilitet, samt 

etiska överväganden berörs. 

Data och urval 

Reformerna som fokuseras i denna undersökning är samtliga högaktuella. Dessutom menar vi att de 

tydligt kan kopplas till professionssträvanden för lärarkåren – dock inte sagt att det är kårens 

egeninitierade strävanden. Det reformerna har gemensamt är att de alla är omtalade och har inneburit 

genomgripande förändringar av utbildningssystemet och för lärarna. Visst finns det även andra 

reformer som kunnat lyftas i undersökningen, men avgränsningar måste alltid göras, inte minst av 

tidsekonomiska skäl. Vi har gjort bedömningen att exempelvis det förändrade betygssystemet, som är 

en reform som kunde tagits med, har mindre med lärarprofessionen att göra än de reformer som vi 

faktiskt prioriterat. 

            För att besvara de frågeställningar som utgör undersökningens grund behöver lärare 

naturligtvis höras. I detta syfte har ett antal gruppintervjuer genomförts. Elva lärare, fördelade på fyra 

grupper med två till fyra personer i varje, har intervjuats. Ofta är grupperna något större än så vid den 

här typen av intervjuer, men det är en avvägningsfråga och beror på hur mycket intervjupersonerna 

förväntas ha att säga.93 I det här fallet har vi upplevt att mindre grupper varit bra då det givit ordentligt 

med utrymme för alla att ta plats och uttala sig, samtidigt som de positiva effekterna av gruppdynamik 

kunnat tas tillvara. Vidare ska sägas att det är slöseri med tid att genomföra för många intervjuer. När 

mättnad upplevs är det onödigt att fortsätta, och faktum är att fyra intervjuer räckte hyfsat väl i detta 

fall.94 

                                                        
92 Stenlås, En kår i kläm, s. 93, 95. 
93 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö 2002), s. 330. 
94 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 328. 
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            De intervjuade lärarna, som alla är verksamma i högstadieskolan, består av nio kvinnor och två 

män mellan 29 och 63 år (med ett snitt på 44 år) vilka har varit yrkesverksamma i allt mellan 3,5 och 

42 år (med en genomsnittlig yrkesverksamhet om 15 år). Lärarnas examensår sträcker sig från 1971 

fram till 2013, och sammantaget är lärarna behöriga och undervisar i musik, svenska, spanska, 

engelska, franska, historia, religion, samhällskunskap, geografi, idrott, matematik, hemkunskap, 

filosofi och textilslöjd. De intervjuade lärarna arbetar vid fyra olika skolor i stockholmsområdet, vilka 

i studien givits fingerade namn: den kommunala Tallbarrsskolan som ligger i en villaförort tillhörande 

Stockholms stad, Björkbarksskolan – en fristående skola tillhörande en större skolkoncern, belägen i 

en förort i Stockholms stad, Grankotteskolan som är en kommunal skola i en kranskommun, samt 

Asplövsskolan som är en kommunal skola i Stockholms innerstad.95 De fyra gruppintervjuerna har 

gjorts vid respektive skola med de lärare som arbetar där, och har varat mellan 50 och 70 minuter. 

            Något bör vidare sägas om urval och avgränsningar. Att vi valt att intervjua just 

högstadielärare beror på att vi har velat ha intervjupersoner med något av en gemensam utgångspunkt 

även om ämnesbehörighet, ålder, examensår et cetera varierar. Även om generaliserande anspråk av 

”kvantitativ art” saknas är det nämligen av relevans att kunna göra jämförelser mellan olika lärares 

utsagor. Avgränsningen beror dessutom på vår egen bakgrund som studenter på 

ämneslärarprogrammet, varför vi har större intresse av, större insikt i, och större möjlighet att bedriva 

forskning i en högstadiekontext. 

            Urvalet har gjorts genom ett så kallat bekvämlighetsurval.96 Vi har per e-post kontaktat lärare 

vi är bekanta med genom verksamhetsförlagd utbildning eller eget arbete i skolan, samt lärare vi inte 

själva är bekanta med men som kan beskrivas som ”bekantas bekanta”. Dessa har tillfrågats om de vill 

delta i en gruppintervju på det givna temat samt om de kan vidarebefordra vår förfrågan till andra 

lärare på skolan.97 På detta vis har vi fått tag i de personer vi sedan genomfört intervjuer med, och som 

synes ovan har detta förfarande, turligt nog, genererat en bra bredd när det gäller examensår, ålder, 

antal yrkesverksamma år och undervisningsämnen i vårt datamaterial. Ett bekvämlighetsurval kan 

annars kritiseras utifrån den potentiellt bristande relationen mellan sampel och population. Men om en 

studie är kvalitativ snarare än kvantitativ, som ju denna är, är ett bekvämlighetsurval inget problem per 

se. Särskilt inte som urvalet i detta fall inneburit bra bredd. 

            Dock bör man alltid ställa sig frågan vilka det är som väljer att ställa upp på intervjuer, och 

vilka som väljer att avstå. Det är tämligen uppenbart att de som väljer att ställa upp skiljer sig från dem 

som väljer att inte ställa upp. Helt enkelt för att de som deltar uppenbarligen väljer att lägga sin tid på 

                                                        
95 En sammanställning över de intervjupersoner som deltagit i undersökningen finns som en bilaga i 

uppsatsens slut: ” Bilaga 1: Fakta om intervjuerna, de intervjuade lärarna och skolorna de arbetar vid”. 
96 Jfr Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 114-115 
97 Det informationsbrev som skickats ut till lärarna finns som bilaga, ”Bilaga 2: Informationsbrev till 

potentiella intervjupersoner”, i slutet av uppsatsen. 
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det, till skillnad från de som inte ställer upp. De som beslutar att delta är förmodligen personer som har 

intresse och/eller åsikter om det aktuella ämnet. Självfallet finns det lärare som inte har så många 

åsikter om detta, som är varken intresserade, kunniga eller insatta. Att de då inte anmäler intresse är 

inget konstigt. Problematiken är egentligen densamma även med andra datainsamlingsmetoder. Ett 

bortfall sker alltid i någon mån, och vad som är relevant är att fundera kring vad detta bortfall kan 

innebära för studiens resultat. I det här fallet bedömer vi inte detta som ett problem, eftersom vi inte 

har generaliserande anspråk, som ovan nämnts, av ”kvantitativ art”.98 Vidare är det inte av intresse för 

undersökningen huruvida det finns lärare som inte har åsikter om ämnet. Däremot kan, i termer av 

validitet och reliabilitet, vissa krav ställas på redovisningen av en undersökning av detta slag, men 

detta återkommer vi till nedan. 

Intervjuer som metod 

De intervjuer vi gjort kan beskrivas som fokuserade gruppintervjuer. Med fokuserad intervju menas en 

intervju som i första hand består av öppna frågor och som rör en specifik situation som både är 

relevant för de intervjuade och intresserar forskaren. Ibland benämns den här typen av gruppintervjuer 

”fokusgrupper”, även om det finns de som gör distinktioner mellan fokusgrupp och gruppintervju. 

Kärnan är i vilket fall att det är en kombination av en gruppintervju och en fokuserad intervju: flera 

personer intervjuas och/eller diskuterar ett visst tema som man på förhand vet att de alla har kännedom 

om.99 Att vi valt ett gruppintervjuformat har flera skäl. Det första är rent praktiskt: det krävs färre 

intervjutillfällen på så sätt vilket möjliggör att hinna med att intervjua fler personer. Det andra är att 

gruppformatet som sådant kan bidra till en intressant diskussion. I och med att formatet rymmer en 

möjlighet för intervjupersonerna att utforska varandras skäl till att ha en viss åsikt ökar möjligheterna 

att skapa förståelse för varför de tycker som de gör. Dessutom kan en gruppintervju bli mer dynamisk 

än en intervju på tu man hand som kan tendera att stelt följa en ”fråga-svar”-form. I en gruppintervju 

av det här slaget finns utrymme för intervjupersonerna att argumentera med varandra, vilket innebär en 

möjlighet att få mer realistiska beskrivningar av vad intervjupersonerna tänker då de måste reflektera 

över och kanske också ändra uppfattningar. 100  En risk med gruppintervjuer är dock att 

gruppdynamiken verkar till studiens förfång, exempelvis genom att ”informella ledare” i alltför stor 

utsträckning styr intervjuernas riktning och påverkar övriga intervjudeltagare. Nackdelar och fördelar 

måste dock vägas mot varandra, och i detta fall drar vi sammantaget slutsatsen att gruppintervjuer är 

ett rimligare alternativ än intervjuer med en person i taget, inte minst av den begränsade tid som finns 

till förfogande. 

                                                        
98 Med hänvisning till filosofen Richard Rorty kan i detta sammanhang vidare poängteras att vi inte gör 

anspråk på att finna Sanningen med stort S, utan endast avser förfina perceptionen och fördjupa 
samtalet. Se Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature (Princeton 1979). 

99 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 127, 324–325. För en distinktion mellan fokusgrupp och 
gruppintervju, se s. 324. 

100 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 326–327. 
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            Vi deltog båda två vid samtliga intervjuer, som inleddes med information om anonymitet och 

hur insamlade data skulle komma att hanteras. Vidare presenterades undersökningens syfte för att 

kontrollera att intervjupersonerna var införstådda med detta, samt för att klargöra intervjuns riktning. 

Som utgångspunkt för intervjuerna har vi haft en intervjuguide med ett antal teman och frågor att 

beröra. Intervjuguiden har utarbetats genom diskussion, där vi med utgångspunkt i undersökningens 

syfte och frågeställningar, samt tidigare forskning och teori, försökt täcka in de områden som behöver 

beröras. Att vi varit ordentligt pålästa har gjort det möjligt för oss att kunna hålla så initierade och 

givande intervjuer som möjligt.101 Till skillnad från en intervju som används för kvantitativa syften har 

vi inte haft en lista med formella frågor att ställa punkt för punkt, utan en mer allmän lista över 

områden vi ansett bör beröras. Som Lisa J McIntyre noterar i sin bok Need to Know. Social Science 

Research Methods måste man vid sammanställningen av en intervjuguide hela tiden ha sitt mål i 

tankarna, nämligen det faktum att man vill veta något utifrån de intervjuades synvinkel, om vad som är 

viktigt för dem. De bästa kvalitativa intervjuerna styrs därför av de intervjuade, inte av dem som utför 

intervjuerna. Intervjuerna kan få röra sig i olika riktningar eftersom det ger kunskap om vad de 

intervjuade upplever som relevant. Bryman poängterar att det inom kvalitativ forskning går alldeles 

utmärkt att i ganska stor utsträckning avvika från intervjuguiden, exempelvis genom att variera 

frågornas ordningsföljd eller att ställa nya, uppföljande frågor.102 Detta har vi också gjort, exempelvis 

när vi upplevt att det fått intervjuerna att flyta på bättre eller att det funnits intressanta områden att 

följa upp.103 På det stora hela har vi dock följt intervjuguiden, eftersom det säkerställer att intervjuerna 

blir hyfsat jämförbara. 

            Intervjuerna har spelats in med digital ljudinspelare, något som varit nödvändigt för att 

verkligen fånga intervjupersonernas svar, med deras egna ord. Intervjupersonerna har redan på förhand 

informerats om att intervjuerna kommer att spelas in, men innan intervjuerna inleddes talade vi också 

om detta, och förklarade varför, samt att intervjuerna skulle raderas så fort de transkriberats. Att spela 

in innebär att man slipper anteckna, något som kan vara störande under intervjun, och dessutom ger 

bristfällig data.104 I transkriptionsfasen får man sedan också en möjlighet att lyssna på samtalet i sin 

helhet, och fånga upp sådant som man kanske missade vid första tillfället.105 

            Mer eller mindre omgående efter att intervjuerna genomförts transkriberades de, vilket 

resulterade i drygt 50 sidor tätskriven text. Eftersom transkribering är mycket tidskrävande delades 

arbetet mellan författarna på så vis att vi transkriberade två intervjuer var. För att garantera 

jämförbarhet i materialet fattades innan detta arbete inleddes ett antal beslut om hur noggrant 

                                                        
101 Jfr Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 304 respektive 306 samt Lisa J McIntyre, Need To 

Know. Social Science Research Methods (New York 2005), s. 223. 
102 McIntyre, Need to Know, s. 222; Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 300–301. 
103 Jfr Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, om sonderingsfrågor, s. 310. 
104 Jfr Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 306 samt McIntyre, Need to Know, s. 224. 
105 McIntyre, Need to Know, s. 225. 
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inspelningarna skulle transkriberas, och hur vi skulle markera olika händelser. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant från början till slut. Intervjupersonernas språk har inte ”rättats”, utan 

talspråket med dess grammatik- och syntaxfel bevarades. Noteringar kring hur en person sa något, 

såsom tempo, stakningar, tonfall, nysningar och dylikt, har inte gjorts eftersom detta inte ansetts 

relevant utifrån studiens syfte. Ett par undantag är dock att skratt och andra ljudliga instämmanden i 

ett uttalande från övriga deltagare tagits med. När en person har avbrutit sig mitt i en mening, så som 

människor gör när de talar, har detta markerats med ett bindestreck inom klamrar, [-]. 

Efter slutförd transkribering lästes texten igenom för att identifiera olika teman och tendenser, utöver 

de som redan noterats direkt vid intervjutillfällena. Ett mycket enkelt kodschema skapades, utifrån 

uppsatsens frågeställningar och de teman som vi genom vår läsning bedömt som centrala. Kodschemat 

angav inte exakt hur en utsaga skulle bedömas – eftersom detta inte ansågs relevant, utan utgjorde mer 

en grund för strukturering av materialet.106 Texten lästes sedan ytterligare en gång och färgkodades i 

Word utifrån kodschemats olika teman. Vi kodade halva materialet var, och för att stärka reliabiliteten 

konfererade vi under denna fas samt gick igenom varandras kodade text och gjorde vissa justeringar. 

Det är utifrån denna kodning som den löpande texten sedan skrivits, och vi vill här också betona att 

vår målsättning varit att vara så ”ärliga” som möjligt mot det ursprungliga språket när intervjuutdrag i 

det följande citeras. Det innebär att vi i stor utsträckning låtit det förbli talspråkligt, även om vissa 

justeringar har gjorts för att göra utdragen läsbara. Det handlar framför allt om interpunktion, men 

även ordföljd och att radera en del överflödiga småord såsom ”liksom”. 

Validitet och reliabilitet 

I kvantitativ forskning finns en tydlig uppsättning frågeställningar som ska besvaras och fokus är hela 

tiden validitet och reliabilitet. Direkt tillämpning av dessa validitets- och reliabilitetskriterier kan dock 

vara problematisk i kvalitativ forskning, eftersom dessa kriterier förutsätter möjligheten att komma 

fram till en absolut bild av den sociala verkligheten.107 Utifrån ett sådant perspektiv är validitets- och 

reliabilitetsbegreppen inte till någon större hjälp i denna studie, som ju undersöker uppfattningar, eller 

åsikter, om något, och inte en entydig, objektiv verklighet. Man behöver dock inte göra det så svårt för 

sig. 

            Validitet handlar om huruvida man mäter eller observerar det man säger sig göra, och en sådan 

fråga kan självfallet även ställas i relation till denna undersökning.108 Vi vill hävda att validiteten inte 

är något större problem i denna studie, oavsett ontologisk eller epistemologisk utgångspunkt. Det finns 

två skäl till detta. För det första rör studiens frågeställningar, som sagt, just uppfattningar om något 

(lärares uppfattningar av ett antal reformer), och uppfattningar som sådana inte kan vara felaktiga, 

                                                        
106 Kodschemat återfinns i slutet av uppsatsen, ”Bilaga 4: Kodschema”. 
107 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 300, 258. 
108 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 257. 
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förutsatt att uppfattningar förstås som åsikter och inte falsifierbara utsagor. För det andra har vi varit 

mycket tydliga i operationaliseringen av det begrepp som är kritiskt för undersökningens 

genomförande och resultat, nämligen professionalisering. En ogenomtänkt operationalisering kan 

inverka negativt på validiteten eller i värsta fall omintetgöra hela undersökningen. För att undvika 

detta har vi varit tydliga i diskussionen om professions- och professionaliseringsbegreppen ovan, och 

detsamma gäller även då vi presenterat begreppen vid de genomförda intervjuerna – för att säkerställa 

att vi och de intervjuade i någon mån talar om samma sak. En annan aspekt av validiteten är huruvida 

de undersökningsresultat som produceras kan generaliseras till andra miljöer eller situationer. I 

kvalitativ forskning är detta problematiskt, bland annat till följd av det begränsade urval en kvalitativ 

metod tvingar fram.109 Det vi gjort för att ändå försöka hantera detta är att intervjua lärare som, 

undantaget lärarbehörighet och att de undervisar i högstadiet, skiljer sig åt beträffande ålder, 

utbildning, antal år i yrket et cetera. Denna bredd i urvalet borgar för viss överförbarhet. 

            Denna validitetsaspekt, som berör överförbarhet, relaterar till reliabilitetsbegreppet. Reliabilitet 

handlar om tillförlitlighet – kan man lita på undersökningen och är den fri från slumpmässiga fel? I 

kvalitativa forskningssammanhang som detta, då en grundförutsättning och utgångspunkt är att det kan 

finnas många olika uppfattningar och beskrivningar av den sociala verkligheten, är det trovärdigheten i 

den beskrivning som presenteras som avgör huruvida andra personer bedömer den som acceptabel. En 

fyllig redogörelse är då avgörande för att utomstående personer ska kunna avgöra hur pass överförbara 

resultaten är till andra sammanhang och miljöer, och för att de ska ha möjlighet att replikera studien.110 

I detta fall säkerställs en god reliabilitet genom den utförliga redogörelsen för tillvägagångssätt, både 

vid insamling och bearbetning av data, genom redovisade intervjuguider, samt genom de många 

citaten i presentationen av undersökningen. Vi är väl medvetna om att ”som man ställer frågor får man 

svar”, och därför har vi vid intervjuerna ställt frågor om igen och på lite olika vis, och bett lärarna att 

bekräfta att vi förstått dem rätt, vilket ytterligare stärker reliabiliteten. Dessa aspekter av reliabiliteten 

kan kallas intersubjektivitet, det vill säga sådant som berör reliabiliteten externt. Men även internt är 

reliabiliteten viktig, inte minst när man är mer än en person som genomför en studie. Sådan intern 

reliabilitet kan benämnas intrasubjektivitet och stärks i detta fall av att vi båda deltagit vid samtliga 

intervjuer, att vi tillsammans genomfört kodningen av materialet samt läst varandras avsnitt och 

kommenterat och ändrat. Detta borgar för samstämmighet i tolkningen av materialet.111 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har i sin skrift Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning sammanfattat ett antal punkter som forskare inom dessa discipliner bör förhålla sig till. Det 

är alltid den ansvarige forskarens uppgift att inför varje vetenskaplig studie väga ”värdet av det 
                                                        
109 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 258. 
110 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 258, 260. 
111 Jfr McIntyre, Need to Know, s. 230 samt Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 257–258. 
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förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för berörda 

undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare”, och syftet med de forskningsetiska principerna är att ge 

normer för relationen mellan forskare och undersökningspersoner eller uppgiftslämnare. Detta så att en 

rimlig avvägning kan göras mellan forskningskravet, ”att forskning bedrivs, att den inriktas på 

väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet”, respektive individskyddskravet. Individskyddskravet 

konkretiseras av Vetenskapsrådet i fyra generella huvudkrav på forskningen: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.112 Dessa krav, och hur vi har förhållit 

oss till dem, ska nu diskuteras lite närmare. 

            Informationskravet innebär kortfattat att de som berörs av forskningen ska informeras om dess 

syfte, samt att uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare ska informeras om sin roll i projektet samt 

att deltagande är frivilligt. Den information som ges ska vidare omfatta alla sådana aspekter av studien 

som kan tänkas påverka villigheten att delta.113 Relaterat till informationskravet är samtyckeskravet, 

vilket stipulerar att undersökningsdeltagare själva har rätt att besluta om sin medverkan, exempelvis 

dess villkor och tidsomfång, samt att det åligger forskaren att inhämta deltagares eller 

uppgiftslämnares samtycke.114 Dessa krav har i den aktuella undersökningen tillgodosetts genom det 

informationsbrev som skickades ut till lärarna vid förfrågan om deras deltagande (se bilaga 2). Detta 

innebar att de tillfrågade lärarna hade tid på sig att överväga sitt deltagande, något som kan sägas 

nödvändigt, särskilt om vi beaktar samtyckeskravet. För att på ett informerat vis verkligen kunna 

besluta om sitt medverkande krävs nämligen tid att fatta detta beslut. Även i samband med 

intervjuerna har intervjupersonerna informerats om studiens syfte samt den absoluta frivilligheten att 

delta eller avbryta, för att försäkra oss om att de varit införstådda med detta. Möjlighet har även givits 

att ställa frågor, och undersökningsdeltagarna kunde också anmäla intresse av att ta del av den färdiga 

uppsatsen. 

            Det tredje kravet kallar Vetenskapsrådet för konfidentialitetskravet och går ut på att uppgifter 

om uppgiftslämnare eller undersökningsdeltagare ska behandlas konfidentiellt, och antecknas, förvaras 

och avrapporteras på sådant vis att obehöriga inte kan ta del av dem. Kärnan i detta är att enskilda 

människor inte ska kunna identifieras av utomstående.115 För att minimera en sådan risk har de digitalt 

inspelade intervjuerna raderats sedan de transkriberats, och intervjupersonernas och skolornas namn, 

samt annat som kunnat röja de intervjuades identiteter anonymiserats i intervjuutskrifterna – och 

självfallet i den färdiga uppsatsen. Det enda som kan avslöja undersökningsdeltagarnas identiteter är 

den ”kodnyckel” över deras riktiga namn som funnits i våra respektive datorer. Då intervjumaterialet 

ej varit av särskilt känslig natur och risken för intrång bedömts som minimal har vi ansett detta vara 
                                                        
112 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Stockholm 2002), s. 5-6, citaten på s. 5. 
113 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer, s. 7. 
114 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer, s. 9–10. 
115 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer, s. 12. 
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acceptabelt. I och med studiens färdigställande raderas dock denna ”kodnyckel”, då något behov av 

den då ej längre existerar. 

            Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, innebär att de uppgifter som under 

forskningsprocessen samlats in om enskilda individer endast får användas för forskningsändamål.116 

Att den information vi tagit del av endast har handahållits av oss, och inte kommer att spridas för 

andra ändamål är en självklarhet och behöver inte diskuteras mer utförligt. 

Andra möjliga tillvägagångssätt 

I en metoddiskussion är det brukligt att diskutera alternativa tillvägagångssätt för genomförandet av en 

viss studie. I förevarande fall hade en enkätundersökning kunnat vara en framkomlig väg, vilken 

dessutom inneburit att fler lärare kunnat höras. Fokuserade intervjuer ger dock betydligt fylligare och 

djupare data än någon enkät kunnat göra, inte minst eftersom intervjuformatet erbjuder möjligheter att 

sondera och ställa följdfrågor, varför vi bedömde att det var det lämpligaste tillvägagångssättet. Det 

hindrar dock inte att en framtida enkätundersökning kan utformas utifrån resultaten av vår 

intervjuundersökning. 

  

                                                        
116 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer, s. 14. 
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2. Undersökningen 
Den undersökning om ligger för handen är indelad i fem avsnitt. De två första berör de reformer som 

är specifikt riktade mot lärarna som yrkeskår, nämligen lärarlegitimationen och karriärtjänsterna. Det 

tredje delkapitlet handlar om lärarutbildningen och de intervjuades åsikter om hur den bör utformas. 

Här berörs dessutom introduktionsperioden. I avsnitt fyra handlar det om lärarnas vardag och hur de 

förhåller sig till de nya kursplanerna och den ökade mängden nationella prov. I det femte och sista 

delkapitlet står lärarnas egna idéer helt i fokus när de själva får tycka till om bland annat vad som kan 

höja läraryrkets status. Uppsatsens frågeställningar berörs löpande i texten, men texten är inte 

strukturerad utifrån dem på något explicit vis. Analysen sker löpande i texten. 

Lärarlegitimationen 
En av de reformer, eller reformpaket om man så vill, som denna undersökning fokuserar är införandet 

av en legitimation. Som redogjorts för ovan anser ett antal utbildningsforskare att lärarlegitimationen 

är en tydlig strategi från politikerhåll för att stärka lärarnas professionsstatus vilket i sin tur är tänkt att 

leda till att svenska elever presterar bättre i internationella kunskapsmätningar.117 Men vad tror lärarna 

själva? I samtliga intervjuer vi genomfört har frågan om hur legitimation kan tänkas påverka yrkets 

status, diskuterats livligt vilket kommer att analyseras och redogöras för i följande text. 

Lärarlegitimationen, en statushöjande reform? 

Cecilia och Eva, båda på Grankotteskolan och yrkesverksamma sedan länge, menade att diskussionen 

om behörighet ser annorlunda ut idag än vad den gjorde när de examinerades på 1970-talet. Cecilia var 

av uppfattningen att diskussionen kring behöriga lärare knappt fanns när hon var ny lärare: ”För 42 år 

sedan, då var ju alla behöriga”.118 Kollegan Eva håller med: ”Ja det är ju så självklart tycker jag, att 

man är behörig om man har utbildning.”119 Eva och Cecilia är alltså eniga om att behovet av att 

legitimera, att bevisa en behörighet utöver avlagd examen inte fanns för ett antal decennier sedan och 

ifrågasätter därmed syftet med reformen. Malin, en annan lärare på samma skola, höll med sin kollega 

om att legitimationen verkade lovande till en början men att hon nu ändrat sig och tycker att reformen 

har tappat sin dragningskraft. Kritiken grundar sig i att legitimationen enligt hennes uppfattning har 

allt för starkt fokus på hur många högskolepoäng man har i sin examen och att arbetslivserfarenheten 

väger alldeles för lätt. Hon menade också att reglerna kring reformen har ändrats för mycket;” Nu 

                                                        
117 Lilja, ”Lärarlegitimation – professionalisering med förhinder?”, s. 29; Stenlås, En kår i kläm, s. 93-94; 

Fredriksson, ”Läraryrket och den politiska styrningen av skolan”, s. 180. 
118 Cecilia, intervju på Grankotteskolan,7/5-13; Fransson, ”Lärarlegitimation, introduktionsperiod och 

lämplighetsprövning”, s. 25. 
119 Eva, intervju på Grankotteskolan 7/5-13. 
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känns det mest som ett skämt, de backar, det kommer fram så mycket negativa saker, så nu tror jag 

verkligen inte att legitimationen kommer höja lärarnas status. ”120 

            Ovan nämnda kritik sammanfaller med den som framkom på Asplövsskolan i diskussionerna 

angående legitimationen. Högstadieläraren Lena menade att arbetslivserfarenheten borde räknas in 

mer i legitimationen än vad den gör nu.121 Lenas kollega Stina höll med om att arbetslivserfarenheten 

borde vara av större betydelse och att legitimationen- som den ser ut nu- är snäv och missvisande. Hon 

uttryckte en rädsla för att reglerna kring legitimationen kan medföra att lärare som varit 

yrkesverksamma i flera år inte längre får undervisa som en direkt följd av en rigid syn på 

behörighet.122 De synpunkter gällande hur man bedömer behörighet kring lärarlegitimationens som 

kommit fram i intervjuerna och redovisats ovan går att koppla till nationalekonomerna Fredrikssons 

och Vlachos rapport till det Finanspolitiska rådet. I rapporten kommer författarna bland annat fram till 

att det är viktigt att arbetslivserfarenhet tas tillvara och att yrkesverksamma lärare inte straffas ut på 

grund av att de inte har den formella behörigheten och exakt rätt antal högskolepoäng, i studien trycker 

man på att om behörighetskraven blir alltför snäva så kommer detta att resultera i att skolorna runt om 

i Sverige kommer att åderlåtas på lärarkompetens vilket i sin tur knappast kan stärka lärarnas 

professionstatus.123  

            På Björkbarksskolan, en friskola i en förort till Stockholm, diskuterades det kring vad 

lärarlegitimationen egentligen fyller för funktion. Lotta, en av högstadielärarna där, förstod inte 

skillnaden mellan en utbildningsexamen och lärarlegitimationen och menade att de i hennes ögon 

verkade stå för samma sak, att man är behörig.124 Kjell, en kollega på samma skola hoppade in och 

menade att själva grundidén med lärarlegitimationen är bra då reformen- enligt hans uppfattning – 

kommer att fungera som ett slags högre bevisföring som signalerar att man har de kunskaper som 

krävs för yrket. Lotta undrade om det inte är det som en lärarexamen redan signalerar. 125 Det rådde 

alltså delade meningar om vad legitimationen i sig kan bidra med utöver det lärarexamen redan står 

för. 

            På Tallbarsskolan var man skeptisk till huruvida legitimationen skulle kunna få någon 

avgörande statushöjande effekt av läraryrket. Irene, lärare i historia, religion och samhällskunskap, 

beskrev sin upplevelse av reformen hittills: ”[…] I slutändan betyder det att jag får en pdf-fil skickad 

till mig, där det står att jag är behörig i de ämnen som jag har examen i. Det är allt vad jag kan se så 

här långt faktiskt.”126 Irenes kollega Jonas tyckte att det är för tidigt att säga huruvida reformen är ett 
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effektivt och lyckat sätt för att höja lärarnas professionsstatus och efterlyste samtidigt att 

legitimationen borde stå för något mer: 

 

Jag vet inte om det har påverkat så mycket än så länge. Det är för tidigt att säga vad som kommer 

hända. Min grundinställning till legitimationen är att den måste stå för någonting, om den ska ha 

betydelse, om det ska ha reell betydelse huruvida man har legitimation eller inte så måste den betyda 

någonting. Det måste vara en merit på något sätt, utöver en examen, för det finns ju redan en examen 

som man kan prata om.127 

 

Båda lärarna från Tallbarrsskolan förhöll sig avvaktande till hur väl legitimationen skulle kunna 

komma att fungera samt vilka fördelar respektive nackdelar det finns med den, och de menade att det 

är för tidigt att säga något bestämt. I citatet ovan lyfter Jonas en önskan om att legitimationen borde 

väga tyngre än vad han upplever att den gör idag. På den naturliga följdfrågan om vad en legitimation 

i sin nuvarande form fattas, vad den i dagsläget inte står för som han efterlyser, svarade Jonas på 

följande sätt:  

 

Jag vill ju hemskt gärna, och gör det ofta, jämföra lärare med läkare, även om det kanske inte är helt 

korrekt, men kanske borde vara det, […] en läkarlegitimation betyder ju något. Där [inom läkaryrket] 

har man rätt att göra saker som man inte har om man inte har den [legitimationen], och man har 

kunskaper som man inte har om man inte har en. Alltså, det står för någonting mer än bara en examen 

eller att man har gått en utbildning. […] Det går ju inte att jämföra med lärarlegitimationen, som bara 

är, att man har arbetat ett år utöver sin examen, och det säger ingenting om man gjort det bra eller 

inte. Det gör i och för sig inte läkarlegitimationen heller. Men jag vill ju att den ska stå för något, har 

man en legitimation som lärare så är det en garanti på att man kan vissa saker?128 

 

I citatet ovan framkommer det inte så tydligt vad exakt det är som läraren vill att lärarlegitimationen 

rent konkret ska stå för. Det är däremot klart att han efterlyser att legitimationen ska vara en garant på 

att man är lämplig för yrket. Hans tankar utgår från en jämförelse med läkaryrket och hur deras 

legitimation, enligt honom, fungerar. Han menar att läkarlegitimationen står för att man är kunnig 

inom sitt yrkesområde vilket han inte anser att lärarlegitimationen med sitt nuvarande upplägg gör.  

            Även på Asplövsskolan jämför Lena lärarlegitimationen med hur det ser ut i andra 

legitimerade yrken så som för läkare och psykologer och menar att en av de största fördelarna med 
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legitimerade yrken är man kan bli utesluten om man missköter sitt uppdrag.129 Både Lena och hennes 

kollega ställde sig dock frågande till om det i realiteten kommer bli så att lärare som missköter sig 

kommer att bli av med sin legitimation och därmed bli exkluderande från yrket och vem som i 

slutändan ska fatta det beslutet.130 

            Att jämförelser görs mellan läraryrket och andra legitimerade yrken – som både Jonas och 

Lena gör ovan – är knappast en slump. Exempelvis läkaryrket har historiskt sett alltid erhållit en hög 

status i samhället och tillhör ett av de klassiska professionsyrkena inom det sociologiska fältet.131 Peter 

Lilja hävdar att en av de främsta anledningarna till att lärarförbunden varit så pådrivande gällande en 

legitimation för lärare sannolikt har att göra med att man på ett historiskt plan kopplar samman 

legitimerade yrken med en hög social status och en stark profession. 132  I lärarförbundens 

remissyttrande för reformen var också detta ett av de skäl som angavs som extra betydelsefullt.133 Lilja 

menar dock att legitimationen från regeringens sida mer handlar om att försäkra sig om att lärarna ute 

på skolorna är lämpliga och tillräckligt kompetenta då man inte litar på att avlagd examen är bevis 

nog.134 Som tidigare tagits upp var det många av lärarna som ställde sig frågande eller var osäkra på 

vad legitimationen egentligen innebär och hur den ska leda till att lärarnas professionstatus höjs. Detta 

kan till stor del bero på att legitimationen som sådan inte är förankrad i de egna leden utan är ett 

resultat av ”new professionalism”, en professionalism som konstrueras ovanifrån som inte bygger på 

tillit till läraren utan snarare på kontroll och styrning genom bland annat standardisering och 

utvärdering.135 Både Stenlås och Lilja är alltså av meningen att bara för att en reform syftar till att 

professionalisera läraren så behöver detta inte i betyda att den faktiskt gör det. 

            Den, enligt lärarna, misslyckande implementeringen av reformen kan vara en bidragande faktor 

till varför man förhåller sig skeptisk vilket kommer att analyseras och diskuteras i delavsnittet som 

följer.   

Implementeringen, ett fiasko! 

Som tidigare påpekats har det i det datamaterial som samlats in under de utförda intervjuerna kring 

lärarlegitimationen utkristalliserats en samstämmig negativ syn av hur implementeringen av reformen 

har hanterats från politiker- och myndighetshåll. Lärarnas syn delas av konstitutionsutskottet - som 
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gav regeringen kritik både gällande bristande beredning som implementering av reformen - där den 

kraftigt försenade handläggningen av legitimationerna lyftes. 136 

            På Grankotteskolan menade Cecilia att reformen kring lärarlegitimationen i grunden är bra för 

att stärka professionen men att implementeringen har gått för fort fram och uttryckte det på följande 

sätt: ”Man kanske ska rulla in en sådan reform?”.137 Lärarna på Grankotteskolan var sammantaget 

mycket besvikna på legitimationen över hur implementeringen av reformen har gått till. Cecilia 

menade att handläggningen av legitimationerna har lämnat mycket övrigt att önska; ”Det är 

handläggningen. Jag har hört folk här som säger ’Jag visste inte att jag var behörig i bild’, eller ’Jag 

visste inte att jag var behörig i musik’. Det är liksom väldigt ’Tjosan tjosan!’”. 138 På Asplövsskolan 

var lärarna också mycket besvikna på handläggningen av legitimationerna som de menar skulle kunna 

höja yrkets status om inte implementeringen i form av handläggningen varit så bristfällig. Lena 

beskrev handläggningsprocessen som ett skämt: 

 

Däremot som det har hanterats så är det ju bara ett skämt, att det sitter folk från Proffice och 

godkänner våra ansökningar. Det verkar otroligt, vad ska man säga, godtyckligt liksom, vad man får 

för poäng, eller vilka poäng som räknas. […] Man ju lite fundersam. Vad säger den här 

legitimationen egentligen? Den säger ju egentligen ingenting!139 

 

Lenas kollega Stina menade att bristfällig implementering av politiska beslut i skolan är 

symptomatiskt och olyckligt; allt ska gå så snabbt som möjligt men får aldrig ta tid: 

 

På det här sättet som de genomför, och dessutom helt plötsligt ska det bara genomföras. Det ska gå 

såhär ”smack, smack, smack”, och sen så kan de ändå inte se till att legitimationerna kommer ut! […] 

Man skjuta på det och det blir såhär mischmasch! Det sänker ju hela trovärdigheten för det 

[reformen]. Ska man genomföra nånting, som allt i skolans värld, det kommer såhär snabba beslut 

och så ska det genomföras och så finns det inte rätt tillvägagångssätt och då faller en del av 

trovärdigheten. […] Jag tycker det… det blir en del problem i själva genomförandet, som sänker 

[reformen].140 
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Den något bistra budskap som framkommer i citatet ovan känns även igen i de diskussioner kring 

implementeringen av legitimationen som uppkom på Grankotteskolan, där alla intervjuade lärare var 

ense om att lärarlegitimationen skulle kunnat fungera som professionsstärkande om implementeringen 

och utformningen skötts annorlunda. 141  Malin på Grankotteskolan beskriver sina känslor kring 

reformen på följande sätt: ”Nu känns det mest som ett skämt. […] Det kommer fram så mycket 

negativa saker, nu tror jag verkligen inte att [lärarlegitimationen] kommer att höja lärarnas status.”142 

            Lärarna på Grankotteskolan och Asplövsskolan var, som tidigare nämnts, inte ensamma om 

sina åsikter kring reformens senfärdiga förverkligande - denna bild framkommer även på de andra 

skolorna. På Tallbarrsskolan nämner man också det otroliga i att skolverket har fått ta in Proffice för 

att klara handläggningen. 143  Även på Björkbarksskolan en bit utanför Stockholm var lärarna 

övertygade om att lärarlegitimationen som reform kommer att urholkas och tappa trovärdighet än mer 

än vad den i deras ögon redan gjort på grund av implementeringsrelaterade problem. 144 Kjell beskrev 

känslan av hur implementeringen av legitimationen har skötts på följande sätt: 

 

Man har löst det genom att skriva in undantag och flytta fram olika beslut och så vidare, även om 

man då skriver; såhär ska det vara, så kommer det att vara undantag och det kommer att vara 

undantag och det kommer att vara undantag!145  

 

Kjells ståndpunkt var att reformen inte var genomtänkt från första början och att detta gör att den 

kommer att revideras än mer för att något sånär stämma överens med hur situationen ser ut i skolan. 

Vidare lyfte de intervjuade lärarna på Björkbarksskolan nödvändigheten i att det måste göras undantag 

i och med att man annars inte får tillräckligt många lärare till skolorna.146 Kjell misstänker att 

misslyckandet med hanteringen av reformen beror på att politikerna vill visa sig handlingskraftiga 

men att de har missat att förankra legitimationsreformen så att den passar i verksamheten. 

 

Jag får en känsla av att det överhuvudtaget det här är desperat, politikerna är desperata, det vet inte 

vad fasen man ska hitta på för något och då slänger man ur sig sådana här grejer, lärarlegitimationen 

är också egentligen en desperat grej, det kraschade ju systemet. Man fick inte ut tillräckligt med 

lärarlegitimationer, hanteringsbiten var egentligen inte genomtänkt, man har inte tänkt igenom 
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överhuvudtaget hur det ska se ut på verklighetsnivå. Utan man har tänkt det ordnar sig, nog. Man vill 

visa vad man kan från politikerhåll.147 

 

I citatet ovan kan man tydligt skåda den frustration som finns kring att reformen inte verkar vara 

anpassad efter den verklighet som finns ute på skolan. Kjells tankar om att den dåliga beredningen och 

sedermera dåliga implementeringen av reformen grundar sig i att politikerna i populismens namn vill 

visa sig handlingskraftiga går att koppla till Göran Franssons analys kring varför reformen kom till 

skott. 148  Fransson menar nämligen att legitimationen som reform till stor del grundar sig i ett 

ideologiskt borgerligt projekt och att legitimationen som lösning är mer ideologiskt präglat än en 

lösning på ett faktiskt problem. 149 

Sammanfattning 

I detta avsnitt har det framkommit att många lärare tycker att man i handläggningen av 

lärarlegitimationen fokuserar alldeles för mycket på hur många högskolepoäng man har i respektive 

ämne och alldeles för lite på den faktiska arbetslivserfarenheten. I datamaterialet har det också 

framkommit en osäkerhet kring vad skillnaden egentligen är mellan legitimationen och 

examensbeviset. Vissa menar att en legitimation kan fundera som en form av högre bevisföring och att 

den är bra eftersom den kan bli indragen om läraren missköter sitt arbete. Tydligt är att många av de 

intervjuade lärarna har svårt att se vad lärarlegitimationen egentligen står för och jämförelser med 

andra legitimerade yrken har gjorts där man ansett att denna otydlighet inte finns. Ett tydligt resultat 

som verkar ha påverkat samtliga lärare negativt är den bristfälliga implementeringen av reformen. 

Många av lärarna som kommit till tals i texten menar att den dåligt genomförda implementeringen har 

medfört konsekvensen att reformen som helhet har tappat i trovärdighet och att man har svårt att se 

hur lärarlegitimationen skulle kunna höja yrkets professionsstatus. 

Karriärtjänster för lärare 
Ett annat huvudtema för intervjuerna var de nya karriärtjänsterna för lärare som införs under 2013. 

Framför allt var det förstelärartjänsterna som diskuterades, medan lektorstjänsterna knappt berördes 

alls av de intervjuade. Detta är dock inte konstigt. För att bli lektor krävs minst licentiatexamen, något 

som väldigt få lärare har idag. Enligt Utbildningsdepartementet uppgick antalet lektorer till 311 

stycken år 2006, men efter att satsningar på särskilda forskarskolor för lärare och förskollärare, som 

innebär att lärarna med bibehållen lön får läsa till en licentiatexamen i ett ämne som är relevant för 

undervisningen initierats 2008, har detta antal ökat. Per september 2012 hade denna satsning omfattat 
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omkring 400 lärare och förskollärare.150 Även om det är en rejäl ökning är det ändå ett ytterst 

marginellt antal i förhållande till lärarkåren som helhet. En relevant fråga är därför, med tanke på det 

magra antalet disputerade inom skolväsendet, om lektorstjänsterna över huvud taget kan beskrivas 

som karriärtjänster för lärare. Rimligare är att se dem som en breddad arbetsmarknad för universitetens 

och högskolornas akademiker. 

Bristfällig implementering – och kanske en felsatsning? 

Gemensamt för samtliga intervjupersoner var en upplevelse av att det gått för fort – att reformen inte 

varit ordentligt beredd och inte heller förankrad hos lärarkollektivet. På alla skolorna togs det höga 

tempot och oklarheter kring implementeringen upp som problem med reformen. Cecilia från 

Grankotteskolan menade att det är bakvänt att tillsätta förstelärartjänsterna innan det är klart vad de 

egentligen ska innebära, och uttryckte sig vidare så här: 

 

Man måste ju implementera saker och ting. Man kan inte hitta på sånt här och sen så… Det har inte 

varit någon diskussion, och jag tror inte att vår skola är unik, det är därför som jag lyfter det. […] 

Alla måste veta vad det är för roll, vad som förväntas. Vilka vill [bli förstelärare]? Vilka vill 

kollegorna att det ska bli? Vad tycker skolan?151 

 

På Björkbarksskolan var de intervjuade lärarna eniga om att reformen med karriärtjänster inte är 

förankrad i verkligheten. Lotta uttryckte det på följande vis: ”Man kommer med massa idéer och sen 

har man inte riktigt tänkt igenom det här med förstelärare och det. De har väldigt dålig 

framförhållning, det fungerar inte i skolan.”152 Kollegan Kjell stämde in: ”Jag får en känsla av att det 

här överhuvudtaget är desperat, att politikerna är desperata, de vet inte vad fasen man ska hitta på för 

något och då slänger man ur sig sådana här grejer […].”153 På Asplövsskolan tog språkläraren Stina 

upp den korta tid skolorna haft på sig att ansöka, från att de nya tjänsterna först presenterats av 

utbildningsministern: ”Det kommer information såhär [om karriärtjänster] och fem dagar senare eller 

vad det var för nånting är det dags att ansöka, så det går ju så snabbt.”154 

            Det höga tempot och den bristfälliga förankringen hos lärarkollektivet skapar tveksamhet inför 

reformen, och paralleller kan dras till kommunaliseringen av lärartjänsterna vid decennieskiftet 1989-

1990. Också då rörde det sig om en reform som kom ”ovanifrån”, med högt tempo i besluts- och 
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genomförandeprocesserna, och även då reagerade lärarna negativt.155 Det är ett helt rimligt beteende 

för en yrkeskår med professionaliseringssträvanden, eftersom just sådan toppstyrning ”utifrån” eller 

”ovanifrån” är oförenlig med den autonomi som karakteriserar professionsyrken.  

            På åtminstone Tallbarrsskolan och Asplövsskolan fanns dock viss optimism inför reformen. 

SO-läraren Irene menade att det var svårt att säga något bestämt om vad reformen skulle kunna 

utmynna i innan den faktiskt implementerats, men tyckte att det såg bra ut än så länge.156 Språkläraren 

Stina, som visserligen ansåg att karriärvägar kunde innebära något positivt, gav uttryck för en 

dubbelhet i inställningen till reformen, när hon talade om hur karriärtjänster kan vara bra, samtidigt 

som satsningen ändå är missriktad: 

 

Jag tror det är jättebra att det finns olika vägar, för det har ju varit stiltje. Du kan ha varit duktig som 

lärare och du blir bättre och bättre, men det händer ingenting, varken lönemässigt eller [annars], så du 

kommer ingenstans. Så vad finns det för andra typer av vägar att gå? Så jag tror att det på ett sätt kan 

vara bra att det finns lite olika vägar att gå, och så samtidigt så, ja, alltså, om de verkligen ville höja 

statusen så kanske de skulle börja med att lägga ut femtusen rakt av på alla, till att börja med. Och 

sen kanske man skulle kunna göra vissa såna här grejer. […] Att det kan finnas olika typer av 

uppgifter, och olika typer av uppdrag på skolan, det tycker jag är positivt, men när det sen liksom inte 

finns möjlighet ändå, så att vi fick… Vi kan ju i alla fall inte ansöka om det. Och sen är det också lite 

sådär, om man tänker sig att det är någon som får femtusen kronor mer och är nån förstelärare och då 

liksom ska föra vidare den informationen, förmedla det – jag vet inte, jag är inte helt hundra på att det 

faller väl ut. Jag tror att man skulle satsa allmänt och brett på skolan, alla lärare skulle få ett påslag på 

tio tusen papp bara, rakt av, och sen slutar man hålla på med en massa sån här ditten och datten. Och 

sen kan det finnas, man kan ha kvar själva konceptet [med karriärtjänster], men då ska det ligga 

utöver, alltså man skulle ha ett grundpåslag ordentligt tycker jag, på alla.157 

 

Stina var inte ensam om att uttrycka denna dubbelhet. Malin från Grankotteskolan menade att 

förstelärare som idé var något positivt, åtminstone själva kärnan i den; att de som är mer erfarna kan 

dela med sig av sin kunskap, och tänkte sig att de som är äldre kunde lägga något mindre tid på 

undervisning och mer tid på handledning. Hon önskade sig även fler ämneskonferenser och mer 

strukturerad fortbildning. Beträffande lektorer i skolan menade hon att det absolut finns en poäng med 

verksamhetsnära forskning, men hon ansåg inte att detta behövde skötas av särskilda personer utan att 

det var en angelägenhet för alla pedagoger: ”Man kan se det som ett slags fortbildning, att om man 
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jobbar i skolan måste man utveckla sig själv tycker jag.”158 Det viktiga för Malin var alltså inte 

formaliseringen i särskilda förstelärartjänster eller lektorat, utan delandet av kunskap och erfarenheter. 

Benämningen förstelärare var dessutom något som störde Malin. Hon ansåg att det ”låter som något 

från 1800-talet” och gjorde klart att hon inte skulle känna sig bekväm att kalla sig så.159 Också 

kollegan Sofia uttryckte misstänksamhet beträffande denna titel: ”Det känns som hittepå, som i USA 

där det finns företag där alla har en titel för att man ska kunna skriva det på sitt business card. Lite så 

känns det som. Man försöker bara få fram nya saker som man kan lägga på […] men det är inte någon 

som riktigt vet vilken funktion det fyller.” Hon menade vidare att skolan redan nu har en otydlig 

struktur och oklar rollfördelning, och att förstelärare är ytterligare något som rör till det: ”För nu är det 

så luddigt och så ska det finnas förstelärare också. Jag tror snarare att man ska kalla det något annat 

och försöka få in det i en tjänst som funkar på en skola.”160 

            På frågan om det inte kan finnas en poäng med att det är lärare som håller i forskningen kring 

yrket svarade en av de intervjuade att det var ett bättre alternativ än att skolledningen skulle sitta och 

plocka ut forskning. Men ännu bättre vore det om forskning ingick i alla tjänster.161 Detta var något 

som ytterligare några lärare tog upp. Stina, språklärare på Asplövsskolan menade att 

 

[…] en del av de här uppgifterna med forskningsgrejer, att man ska sätta sig in i det, man tänker sig 

det här med förstelärare, att det är ju någonting som alla egentligen behöver ha i sin profession, hela 

tiden. Det är sånt som ska ingå i paketet, som vi aldrig hinner med. Kan jag uppleva. Så jag tycker att 

vi alla skulle bli förstelärare då.162 

 

På en följdfråga om karriärtjänsterna kanske kunde vara en väg till en sådan utveckling, där en 

koppling mellan forskning och praktik skapas, svarade hon att i så fall ”[…] ska det finnas möjligheten 

för alla att ansöka om det. Det ska inte vara så att de redan har ringmärkt, markerat de här områdena 

som det handlar om.”163 Jonas, lärare i svenska på Tallbarrsskolan, menade att, 

 

Man ska ha en organisation i alla fall, att det finns ett krav på [att sätta sig in i aktuell forskning], för 

nu finns ju så här fortbildningsvecka, eller fortbildningstid några timmar och det känns som att det 

faktiskt ingår som en del i tjänsten att utbilda sig, att söka forskning. Jag vet inte hur man kan lösa 

                                                        
158 Malin, intervju på Grankotteskolan, 7/5-13. 
159 Malin, intervju på Grankotteskolan, 7/5-13. 
160 Sofia, intervju på Grankotteskolan, 7/5-13. 
161 Irene, intervju på Tallbarrsskolan, 6/5-13. 
162 Stina, intervju på Asplövsskolan, 8/5-13. 
163 Stina, intervju på Asplövsskolan, 8/5-13. 
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det. Men hellre det än att det kommer nån utomstående. För jag kan se hur man som lärare, att det 

bara blir ytterligare en grej som vi ska göra. […] Så det beror på hur det görs.164 

 

Lönefrågan och bristande karriärlusta 

Eftersom det är kommuner och privata intressenter som idag har det fulla arbetsgivaransvaret för 

lärarna är det svårt för staten att påverka deras lönesättning, och på så vis höja yrkets status.165 Det 

staten kan göra är att skjuta till riktade medel, och de resurser som avsatts för höjda löner för 

förstelärare och lektorer kan ses som ett exempel på det. Det rör sig enligt regeringen om tillräckligt 

med pengar för att finansiera omkring 10 000 sådana karriärtjänster.166 Förhoppningar om att dessa 

höjda löner på sikt ska leda till högre löner för lärare i allmänhet, inte bara lektorerna och 

förstelärarna, det vill säga ett slags nedsippringseffekt, har dessutom hörts från fackligt håll.167 Detta är 

något som de intervjuade lärarna är ytterst tveksamma till och ett av skälen till detta är den 

kommunala ekonomin.168 SO-läraren Kjell tror inte att höjda löner för ett fåtal lärare kommer att dra 

med sig de andra och menar att staten måste ta på sig ansvaret att finansiera höjda lärarlöner: ”Nä för 

kommunen tittar i sin kassa och tänker kanske ’Visst, vi kan höja lärarnas löner men det betyder att då 

får inte åldringsvården något – vilka ådringar ska vi slänga ut på gatan?’ Man ställer grupper mot 

varandra. Man får helt enkelt från statens sida skräddarsy de här pengarna till lärarna.”169 

Det var inte bara Kjell som tvivlade på kommunerna i lönefrågan. Flera av de intervjuade lärarna 

uttryckte också misstroende beträffande huvudmännens vilja och/eller möjlighet att upprätthålla de 

högre lönerna om statens bidrag skulle dras in.170 Cecilia uttryckte sig på följande vis: 

 

[…] om politikerna säger att lärarna ska få löneökningar, men inte höjer skolpengen, då är det ju ett 

besparingskrav i samma omfattning, det förstår inte folk i allmänhet. Här tror jag precis samma sak, 

när staten nu går in och säger vad försteläraren ska ha och så vidare och att det sen ska sippra ner så 

är jag ju inte så säker på att våran kommun har lust att öka sin budget i den omfattningen.171 

                                                        
164 Jonas, intervju på Tallbarrsskolan, 6/5-13. 
165 Fredriksson och Vlachos, Reformer och resultat, s. 64. 
166 Utbildningsdepartementet, Pressmeddelande ”Karriärtjänster för lärare och statsbidrag för höjda 

lärarlöner”, 24 september 2012, http://www.regeringen.se/sb/d/15615/a/200035, hämtad 10 aug 2013, 
kl 20:40. 

167 Se exempelvis Mathias Åström, ”Karriärtjänsterna driver lärarlönerna uppåt”, Lönebloggen, 
http://www.lararforbundet.se/web/forms.nsf/BlogShowAndComment?ReadForm&id=72CD13066F76880
0C1257B6B0033ACD4&rid=c1257892003d65e2&fid=2b8e1f79dbe5d053c125788f0040287f&kategoriid=
004e1969, publicerad 14 maj 2013, hämtad 8 augusti 2013, kl 21:50. 

168 Lotta och Kjell, intervju på Björkbarksskolan, 7/5-13; Sofia, intervju på Grankotteskolan, 7/5-13. 
169 Kjell, intervju på Björkbarksskolan, 7/5-13. 
170 Lena och Stina, intervju på Asplövsskolan, 8/5-13; Cecilia, intervju på Grankotteskolan, 7/5-13; Irene, 

intervju på Tallbarrsskolan, 6/5-13. 
171 Cecilia, intervju på Grankotteskolan, 7/5-13. 
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En annan invändning rörande förstelärarnas och lektorernas löner kom från svensk- och musikläraren 

Lena på Asplövsskolan som menade att det är underligt att fastställa lönepåslaget i förväg – precis som 

Cecilia hade invändningar mot att tjänsterna över huvud taget tillsattes innan deras innehåll klargjorts 

ordentligt, som vi sett ovan. Lena trodde dessutom inte att det är karriärister som väljer att bli lärare. 

Hon sa så här: 

 

Jag tycker bara det är så intressant att man bestämmer lönepåslaget innan själva innehållet är klart. 

Därför att [-] Nämen det är så himla märkligt att man gör det. Jag tror inte på, asså allvarligt talat om 

man är en stenhård karriärist så blir man inte lärare. Då [om man väljer att bli lärare] har man en 

annan drivkraft, en annan önskan om vad man vill göra, och man vill inte, det är inte ens första 

prioritet att göra karriär, så jag tror inte att det är en jättestark morot liksom för en lärare. Istället så 

vill vi ha bekräftelse för det vi gör, som ju faktiskt är väldigt mycket bra, hela tiden. Så jag tror inte 

att det där är nån jättegrej. Jag tror inte att det är så attraktivt heller för de flesta lärare.172 

 

Denna utsaga är ett nedslående betyg för en reform som utbildningsminister Jan Björklund är 

övertygad om kommer att göra läraryrket mer attraktivt.173 Lena nyanserade sig dock lite, och menade 

att karriärtjänsterna kanske trots allt kan bidra till att flera väljer att söka utbildningen, ”En viss typ av 

människor, kommer väl att göra det. Det finns ju alltid såna som är intresserade av sånt. Och då 

kanske det är bra för dem, jag vet inte. För egen del känns det helt ointressant, det är inte det jag vill 

hålla på med.”174 Hon var alltså något kluven, å ena sidan trodde hon inte att karriärtjänsterna var 

något som lockade sådana personer som kunde tänka sig att bli lärare, samtidigt som hon inte höll det 

för omöjligt att de kunde bidra till att mer karriärinriktade personer skulle söka sig till utbildningen. På 

Grankotteskolan trodde man dock inte att karriärtjänsterna skulle göra yrket mer attraktivt och således 

locka fler studenter att välja lärarutbildningen.175 Med Malins ord: ”Man är ju liksom fortfarande 

lärare. Det är inte så att man går ut gymnasiet och tänker att ’nu ska jag bli förstelärare’. Det är ju 

lärare man utbildar sig till.”176 

                                                        
172 Lena, intervju på Asplövsskolan, 8/5-13. 
173 SVT Nyheter, ”Ny satsning ska ge lärare tusenlappar mer”, http://www.svt.se/nyheter/sverige/ny-

satsning-ska-ge-larare-tusenlappar-mer, publicerad 23 februari 2013, hämtad 11 augusti 2013, kl 
20:14. 

174 Lena, intervju på Asplövsskolan, 8/5-13. 
175 Intervju på Grankotteskolan, 7/5-13. 
176 Malin, intervju på Grankotteskolan, 7/5-13. 
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Hierarki inget att eftersträva 

Ett annat tema som kom upp i intervjuerna var den skiktning av lärarkåren som karriärtjänster leder 

till. Enligt nationalekonomerna Fredriksson och Vlachos är ökad lönespridning både bra och 

nödvändigt för att motivera unga människor att utbilda sig till lärare, och för att behålla skickliga 

lärare inom yrket.177 Svenskläraren Jonas var dock tveksam till om den typen av skiktning alls var 

något att eftersträva: 

 

Vi jobbar ju i arbetslag och det är ju synd tycker jag att splittra dem, och att det i stället blir nåt slags 

hierarki, vem som är bäst eller tjänar mest eller vad man ska säga. Så att det borde finnas andra vägar 

att få upp [lönerna], för hela läraryrkets status kommer ju inte höjas bara för att några får mer betalt 

eller får nån annan typ av tjänst.178 

 

På Björkbarksskolan uttryckte Anna det på följande vis: 

 

Jag tänker såhär: alla borde vi väl vara så skickliga som jobbar i skolan så att vi alla är förstelärare, 

eller vad man ska säga. Det får man väl hoppas om man har jobbat i några år, att vi är duktiga på det 

vi gör. Så då borde man ju höja alla löner. 

 

Språkläraren Malin på Grankotteskolan menade att, 

 

[…] det här med att det ska vara skiktat, det är ju en fråga i sig; ska vi ha liksom olika lärarstatusar 

inom kollegiet? Spontant så känns det lite negativt för mig. Samtidigt som det skulle kunna rymmas 

ändå: har man mycket erfarenhet ska man få tid och högre lön för att man har jobbat längre, och det 

är en viss press på att dela med sig och leda arbetet. Men det kan ju rymmas utan att man har en 

speciell titel tänker jag.179 

 

Som nämnts tidigare tycks Malins tveksamhet gentemot karriärtjänsterna vara själva titeln. Hon var 

inte negativt inställd till att erfarna lärare delar med sig av sina erfarenheter och leder arbetet. En i 

sammanhanget relevant fråga kan dock vara hur detta verkligen skulle fungera utan en formalisering 

av rollerna. Att besvara denna fråga ligger dock utanför denna undersöknings ramar. 

                                                        
177 Fredriksson och Vlachos, Reformer och resultat, s.65 
178 Jonas, intervju på Tallbarrsskolan, 6/5-13. 
179 Malin, intervju på Grankotteskolan, 7/5-13. 
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Irene resonerade kring att karriärtjänsterna trots allt kan höja yrkets status, eller i alla fall öka 

kompetensen på den enskilda skolan, då de innebär att ”en som man ser har visat framfötterna och som 

är väldigt duktig på vissa saker, att man låter den läraren ta lite större utrymme och plats, och handleda 

övriga”. Åtminstone var det hennes förhoppning.180 Cecilia var mer tveksam till detta, och hon 

påtalade att det ”ju ändå är rektor som avgör.” Hon tyckte att det ”vore bättre om det fanns något slags 

tydlig gång för att fortsätta sin utbildning och bygga på den, och gjorde jag det kunde jag söka 

exempelvis en förstelärartjänst.”181 Det Cecilia ser är en godtycklighet i tilldelningen av de högre 

lärartjänsterna, och påtalar också att beslutet om vem som ska få bli förstelärare kommer ovanifrån. 

Detta kan inte ses som bidragande till en förstärkt professionsstatus, då professionella yrkesgrupper 

traditionellt sett är sådana som beviljas stort självbestämmande. För lärarna är bristen på autonomi ett 

återkommande problem, exempelvis utformar de inte själva villkoren för verksamheten, exempelvis i 

form av läroplaner eller lärarutbildningens innehåll, och inte heller i detta fall har de kontroll.182 

Sammanfattning 

För att sammanfatta så här långt kan vi konstatera att lärarna ansåg att reformen inte är ordentligt 

förankrad och att det hela gått för fort. Och utifrån ett professionaliseringsperspektiv är det fullt rimligt 

att lärarna är tveksamma, eftersom självbestämmande är en viktig aspekt av professionsvärdigheten. 

Konceptet med förstelärare sågs visserligen som potentiellt positivt, men en lärare gjorde 

invändningen att det inte är helt nödvändigt att institutionalisera en sådan funktion på det viset. Flera 

intervjupersoner betonade också att alla lärare är i behov av att sätta sig in i forskning och följa med i 

utvecklingen. Intressantast är lärarnas tveksamhet inför reformen, som ju presenterats som en 

möjlighet för yrkeskåren. Det är möjligt att hävda att reformen, tvärtemot intentionerna, försvagar 

lärarnas professionsstatus, helt enkelt eftersom besluten har fattats ovan lärarnas huvuden. Lärarna har 

inte varit med och utformat reformen och dess innehåll, och de kan inte heller styra över vilka som ska 

utses till förstelärare. Över huvud taget fanns en tveksamhet kring om det alls är lämpligt med denna 

typ av skiktning inom kåren, och någon lärare frågade sig också om yrkets status verkligen kan höjas 

av en reform som bara omfattar några. En annan tyckte att alla lärare borde vara av förstelärarkvalitet, 

varför alla lärares löner i så fall borde höjas. 

            När det gäller lektorstjänster så var de intervjuade lärarnas intresse tämligen svalt, och en 

gissning är att detta beror på att dessa tjänster inte ses som ett reellt karriäralternativ för lärarna. 

Lektorstjänsterna kan snarare ses som en utvidgning av nuvarande universitetspersonals 

arbetsmarknad, och något som är ouppnåeligt för de allra flesta lärare. 

                                                        
180 Irene, intervju på Tallbarrsskolan, 6/5-13. 
181 Cecilia, intervju på Grankotteskolan, 7/5-13. 
182 Jfr Persson, ”Lärarkåren som agent på skolarenan”, s. 82; Lindensjö och Lundgren, Utbildningsformer 

och politisk styrning, s. 166; Ringarp, Professionens problematik, s. 31. 
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Apropå universitetspersonal – i följande avsnitt ska vi gräva lite mer i lärarutbildningen, och även i 

introduktionsperioden! 

Lärarutbildningen och introduktionsperioden 
Som nämnts tidigare i denna uppsats sa utbildningsminister Jan Björklund vid presentationen av 

betänkandet om den nya lärarutbildningen att ”Eleverna blir inte bättre än sina lärare, och det är därför 

det är så otroligt viktigt att vi har hög kvalitet på lärarkåren.” Detta kan, som nämnts, förstås som en 

kritik av den tidigare utbildningen, inklusive en kritik av de lärare som examinerats från en annan än 

den i sammanhanget aktuella utbildningen. En av uppsatsens frågeställningar rör lärarutbildningen och 

hur den kan förstås som inverkande på professionsstatusen, och det är detta som här ska diskuteras – i 

relation till 2011 års utbildning. 

Vad är viktigast? 

I den nya lärarutbildningen har de ansvariga valt att trycka på vikten av fördjupade 

ämneskunskaper.183  Men vad anser lärarna själva? Vid våra intervjuer har vi frågat lärarna vad de 

anser är viktigast att kunna i deras yrke och således vad fokus bör ligga på i utbildningen. På framför 

allt Grankotteskolan och Tallbarrsskolan, diskuterades hur förhållandet mellan ämneskunskaper och 

ämnesdidaktik, eller det praktiska kunnandet, bör se ut. Irene sa att fokus naturligtvis bör ligga på både 

ämneskunskaper och det praktiska, och tog samtidigt upp att det är mycket, kring själva hantverket, 

som man inte lär sig på själva lärarutbildningen, men som man får ta del av i större utsträckning under 

den verksamhetsförlagda utbildningen. 184  Även kollegan Jonas betonade vikten av både 

ämneskunskaper och didaktisk kompetens. Han ansåg att kraven bör vara ”rätt höga” på 

ämneskunskaper, eftersom ”man behöver det, och även om du inte behöver allt så behöver man det.” 

Framför allt ansåg han att det behövs ett läroplans- eller ett lärarperspektiv på ämneskunskaperna, men 

betonade också risken med att lägga alltför stort fokus på ämneskunnandet: 

 

Ja men det är det jag tänker, att när man sen läser didaktik eller pedagogik eller vad det nu är, att man 

faktiskt, med de här ämneskunskaperna börjar arbeta med dem ur ett lärarperspektiv också, inte bara 

att det handlar om att tillgodogöra sig, utan om hur jag ska kunna använda det i min undervisning, 

utifrån kursplanen. [---] Men sen [är det] ju ett så jäkla socialt yrke, det handlar ju om att kunna prata 

med ungdomar liksom. För lägger man för stort fokus på ämneskunskaperna så förlorar man ju det 

                                                        
183 Se exempelvis Proposition 2009/10:89 Bäst i klassen – en ny lärarutbildning; Brante, ”Lärarutbildning 

– förändring över tid”, s. 236. 
184 Irene, intervju på Tallbarrsskolan, 6/5-13. 
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som finns i, som handledarrollen, som mentor, att man faktiskt är en ämnesförebild eller nåt, att man 

är en vuxen förebild.185 

 

Språkläraren Malin ansåg att ämneskunskaper utgör grunden för yrkesutövningen och menade att en 

satsning på fördjupade ämneskunskaper i lärarutbildningen är bra, men att det framför allt behövs mer 

didaktik: 

 

Jag tänkte på det här med utbildning. Det jag saknade var mycket det här med det didaktiska. Man 

läser sina ämnen, jag har läst grammatik säger vi – men hur lär jag ut den grammatik jag har läst till 

mina elever? För jag läste kombinationsutbildningen och hade kanske sex lektioner i didaktik. Jag 

kan stå med en massa kunskaper som jag vill få ut och jag tror på fördjupade ämneskunskaper, det 

tror jag är jättebra både för högstadiet och gymnasiet, det måste man ha, men just det didaktiska, hur 

lägger man upp en bra genomgång? Att få testa det mer, det hade varit bra. [---] Det skulle man 

kunna gjort mycket bättre under utbildningen; att ha lektioner för varandra, gå igenom med andra 

lärare – vad var bra vad var mindre bra och sådär. Väldigt konkret i mindre grupper där man känner 

sig trygg och så.186 

 

Malin tyckte att hon hade lärt sig detta på praktiken ändå, men poängterade att hon råkade ha en bra 

handledare. Stina var inne på ungefär samma spår som Malin, att även om ämneskunskaperna är 

väldigt viktiga så är det främst ämnesdidaktiken som behöver förstärkas: 

 

Jo, jag tänkte det här med mera ämneskunskaper. Min upplevelse, för jag är gymnasielärare, jag har 

alltså pluggat spanska, jag har 80, nästan 90 poäng i spanska. Nu har jag valt att vara på högstadiet, 

men jag menar, alltså jag använder ju en pyttedel av allt det där som [-]. Så jag skulle nog hellre, jag 

vet att jag tänkte det under utbildningens gång, det hade varit bättre med mer praktik, mer 

ämnesdidaktik, mer professionella lärare, alltså det är det jag vill trycka på, att det är proffsiga lärare 

som håller, som har ämneskompetens, som pratar om didaktik och pedagogik i de rena ämnena.187 

 

Även Cecilia uttryckte sig på liknande vis, hon sa rakt nej till att det är ökade ämneskunskaper som 

krävs, och hon sträckte sig till och med så långt som att säga att ”Alla lärare har tillräckliga 

ämneskunskaper. Det räcker.” Hon menade vidare att, ”För att bli en bra lärare, det handlar ju om 

                                                        
185 Jonas, intervju på Tallbarrsskolan, 6/5-13. 
186 Malin, intervju på Grankotteskolan, 7/5-13. 
187 Malin, intervju på Grankotteskolan, 7/5-13. 
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resten; om du kan förmedla kunskapen, om du kan ta ledarskapet, det handlar om resten av jobbet.”188  

Kollegan Eva höll med och menade att ämneskunskapen kan byggas på längre fram, men att 

ämnesdidaktiken och det praktiska är viktigare.189 

            Intervjuerna sammantaget gav ett intryck av att det rådde viss oenighet om huruvida 

fördjupade ämneskunskaper är viktigare än utökad ämnesdidaktik och mer fokus på yrkets mer 

praktiska delar, med sådant som ledarskap och konflikthantering. Denna oenighet, eller konflikt, var 

tämligen subtil men tycktes finnas både mellan lärare, och även inom enskilda lärare. Det framstod 

som fult eller olämpligt att uttrycka att ökade ämneskunskaper var något man inte trodde på, och flera 

av de intervjuade sa att ökade ämneskunskaper var viktigt, men betonade trots detta behovet av mer 

ämnesdidaktik betydligt mer. 

”En utbildning som inte håller” – lärarnas kritik av sin egen utbildning, 
och några tankar om vilka förbättringar som kan göras 

Flera av de lärare vi intervjuat har varit kritiska till lärarutbildningen. Lena, som examinerades 1993, 

uttryckte det så här: 

 

Jag vet inte hur det är på Lärarhögskolan nu för tiden, men när jag gick där så var det otroligt, det var 

så dåligt. […] Nämen det var verkligen [-] Man kände sig som en högstadieelev själv, och det var, äh 

men det var verkligen pinsamt och då känner man också ”Vad är det jag håller på med, är det här 

verkligen seriöst?” Och det tror jag också gör mycket för statusen, och det gör mycket för 

självkänslan och yrkesstoltheten, ”Är det det här jag ska hålla på med? Ska jag hålla på och leka 

alltså?” Lite så. […] Det är på så otroligt låg nivå, liksom, verkligen, det är, usch.190 

 

Lena mindes utbildningen som förnedring och frustration och hon var inte alls ensam om denna bild. 

Jonas, svenskläraren på Tallbarrsskolan, som examinerades 2005, uttryckte i förbifarten en liknande, 

negativ uppfattning: ”En sak jag lärt mig på lärarhögskolan, en av de få… [skratt] Nä men det var ju så 

jäkla, det var ju, fan, det var en utbildning som inte håller, vi gjorde ingenting.”191 Lenas kollega Stina, 

som först läst sina undervisningsämnen och sedan kompletterat med en lärarexamen, vilken avlades 

2002, hade inte heller en direkt positiv bild av utbildningen. Hon sa: 

 

                                                        
188 Cecilia, intervju på Grankotteskolan, 7/5-13. 
189 Eva, intervju på Grankotteskolan, 7/5-13. 
190 Lena, intervju på Asplövsskolan, 8/5-13. 
191 Jonas, intervju på Tallbarrsskolan, 6/5-13. 
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Det var väldigt mycket som var bra. Men i flera fall tyckte jag att lärarna som höll i just det här 

didaktiska, där föll det liksom, då var inte kvalitén så piffig alltså, den var inte så bra och den, där 

borde det ha varit hög nivå. [---] Jag tror säkert att den rent teoretiska kunskapen fanns, men flera av 

de lärarna upplevde jag, de hade inte förmågan att lära ut, och då ska de lära ut till lärare som ska 

liksom bara suga i sig och bara få med sig massa saker. Och så gick man därifrån, man gjorde sina 

grejer, men det var noll inlärning som jag verkligen fick ta med mig. Det var en lärare tror jag som 

jag stötte på som var riktigt riktigt bra, resten kunde jag ha varit utan, så, faktiskt. Så nivån på de 

lärarna var ju under all kritik.192 

 

På Grankotteskolan sa Sofia ungefär samma sak, att lärarutbildarna är för dåliga: 

 

Jag tycker att det är väldigt många krav på de lärare som kommer ut, men det är väldigt låga krav på 

de lärare vi lärare själva har, om du förstår vad jag menar? Alltså på utbildningarna. Ämneslärarna 

tycker jag är fantastiska och generellt är de som har lärt ut ämnena väldigt väldigt bra, men så fort 

man kommer till den pedagogiska biten då är det liksom, ”Var har jag hamnat?” Där har jag saknat 

massor. Jag kan säga att om det inte hade varit för att jag har jobbat, alltså hunnit vicka och jobba ett 

och ett halvt år innan jag började på lärarutbildningen, då hade jag fått en chock när jag kom ut. 

Alltså på riktigt, jag hade inte vetat var jag var. För att undervisa, och att sitta och lära mig hur jag 

ska undervisa, det är som två olika världar. Det går inte att jämföra. Det jag lärde mig första terminen 

när jag testade mig fram när jag jobbade i hemkunskap femtio procent det var liksom, det har jag inte 

lärt mig på hela utbildningen tror jag.193 

 

Att lärarna själva var så negativa till sin utbildning är självfallet nedslående. En lärare uttryckte dock 

en mer positiv inställning. Cecilia, den av de intervjuade lärarna som varit aktiv i yrket längst, 

examinerades redan 1971. Hon var väldigt nöjd med den utbildning som hon gått, och särskilt tacksam 

var hon för den stora andelen lärarledd undervisning. Hon menade vidare att det i utbildningen fanns 

en naturlig koppling mellan teori och praktik, och tyckte inte att hon saknat någonting: 

 

Jag tycker att jag hade en superutbildning. Vi gick från 8 på morgonen till fem, halvsex och då hade 

vi ju alltså varvat med lektioner under hela dagen. [---] Då hade vi till exempel om vi hade i friidrott 

eller redskapsgymnastik varvat med att själva kunna med att själva kunna tekniken, metodiken, kunna 

                                                        
192 Stina, intervju på Asplövsskolan, 8/5-13. 
193 Sofia, intervju på Grankotteskolan, 7/5-13. 
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det fysikaliska, alltså hur det funkar, vi hade lektioner där vi ledde varandra. Jag tyckte att jag fick 

hela paketet.194 

 

Denna positiva syn var Cecilia dock ensam med att uttrycka, och intervjuerna som helhet gav en 

betydligt mer negativ bild. Läraren Lena, som vi sett också var mycket negativ till den utbildning hon 

genomgått, menade dock att det var av yttersta vikt att göra något åt lärarutbildningen om det ska gå 

att göra något åt yrkets statusproblem: 

 

Jag tror på det här med lärarutbildningen, att den delen som är på lärarhögskolorna måste bli bättre. 

För på studenter jag träffat låter det som att den fortfarande är inget bra liksom. Så har det alltid varit, 

det är så otroligt låg nivå. Och där tror ju jag, för att, det är ändå på nåt sätt i utbildningen det börjar 

liksom. Om man vill bli lärare, och verkligen brinner för det, att det är vad jag vill bli, och så hamnar 

man på lärarhögskolan. Man ska va jävligt övertygad om man fortsätter efter det liksom!195 

 

I intervjuerna framkom att flera av lärarna ansåg att kopplingen mellan teori och praktik måste stärkas 

i lärarutbildningen. Ett sätt att åstadkomma detta är att involvera fler yrkesaktiva lärare i utbildningen 

av framtidens lärare. Detta är ett mål med i den nya lärarutbildningen i och med vilken de icke 

disputerade lärarna, de som ska stå för den beprövade erfarenheten i utbildningen, ska anställas 

antingen tidsbegränsat eller delvis i skolan och delvis inom ramen för lärarutbildningen, för att 

garantera aktuella kunskaper.196 På Grankotteskolan var man överens om att fler yrkesverksamma 

lärare bör undervisa på landets lärarutbildningar, och att dessa bör växla mellan egen yrkespraktik och 

utbildningen av blivande lärare.  Sofia uttryckte det så här: 

 

 

All heder åt att [-] Jag menar du kanske har undervisat i tjugo år och sedan går du över till att 

[undervisa blivande lärare], för du har så mycket kunskap som du vill dela med dig av. Men det blir 

väldigt svårt att ta någon på allvar 2011 om den liksom […] står och säger ”När jag undervisade 

nittioett…”. Det känns såhär [-] Ja men det har ju hänt så mycket sen dess.197 

 

På Tallbarrsskolan berättade Irene att när hon gick sin lärarutbildning, 
                                                        
194 Cecilia, intervju på Grankotteskolan, 7/5-13. 
195 Lena, intervju på Asplövsskolan, 8/5-13. 
196 Prop. 09/10:89, s. 69–70. 
197 Sofia, intervju på Grankotteskolan, 7/5-13. 
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[…] sån här 4–9 SO-lärare, då hade ju vi rätt mycket didaktik, för lite tyckte vi då, men vi hade ju 

ämneslärare som var verksamma ute på skolor, men samtidigt hade sin tjänst på lärarhögskolan. Så de 

lektionerna var ju de som var mest värda nånting, och när de sen kom ut och pratade med en i den 

verksamhetsförlagda utbildningen – det var ju otroligt värdefullt. Då pratade de om att hitta sin egen, 

hur man kunde hitta sin egen [lärarstil].198 

 

Att lärarutbildarna har förankring i den faktiska verksamheten tyckte Irene var mycket positivt, och 

hon talade också om risken med att lärarutbildarna begränsas till en ”massa akademiker, med fina 

professurer eller lic. i didaktik och pedagogik som inte [har] så mycket med verkligheten att göra”.199 

På Asplövsskolan höll Stina med om detta, och ansåg att fler aktiva lärare kunde göra ”så att man 

verkligen är bättre förberedd för själva klassrummet och att möta alla grejer som händer där”.200 

            I den förra lärarutbildningen, den som sjösattes 2001, ingick ett centralt området kallat allmänt 

utbildningsområde som skulle vara samma för alla lärarstudenter. I den nya lärarutbildningen är den 

utbildningsvetenskapliga kärnan tänkt att anpassas så att den är åldersadekvat och lämpad för den 

inriktning som de blivande lärarna har. Dessutom har olika examina åter införts.201 Detta var något 

som de lärare som tillfrågades sympatiserade med – även om endast ett fåtal av de intervjuade 

tillfrågades om just detta. Stina sa så här: 

 

Jo, men det tror jag. För det är så pass stor skillnad på hur man gör, hur man genomför saker, och 

tänket, så det tror jag absolut. Och då när man väl kommer till det praktiska, så att man verkligen får 

det utbyte som man behöver, så att man får ut så mycket som möjligt. […] Jo men nån slags 

uppdelning.202 

 

Kollegan Lena höll med om detta, att en mer skräddarsydd utbildning är bättre. Dessutom trodde hon 

att det också vore positivt för statusen om de olika lärarkategorierna blev tydligare, så att exempelvis 

ämneslärare är just ämneslärare. På Björkbarksskolan var Kjell inne på samma spår, men poängterade 

                                                        
198 Irene, intervju på Tallbarrsskolan, 6/5-13. 
199 Irene, intervju på Tallbarrsskolan, 6/5-13. 
200 Stina, intervju på Asplövsskolan, 8/5-13. 
201 Brante, ”Lärarutbildning – förändring över tid”, s. 236. 
202 Stina, intervju på Asplövsskolan, 8/5-13. 
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att ett problem med alltmer specialiserade lärare är att de inte är riktigt kompatibla med verkligheten 

ute i skolorna.203 

Introduktionsperioden 

I samband med diskussionerna kring vad yrket som lärare går ut på och vilka kompetenser som krävs 

kopplat till lärarutbildningen kom introduktionsperioden på tal. De lärare som vi intervjuade har 

givetvis inte själva genomgått någon introduktionsperiod, reformen trädde i kraft 2011 i samband med 

lärarlegitimationen, men reformen diskuterades utifrån vad lärarna anser, positivt som negativt, om 

introåret kopplat till diskussionen om viktiga kompetenser inom yrket och lärarutbildningen. 

            På Grankotteskolan var Malin skeptisk till introduktionsperioden som sådant då hon menade 

att den kan verka avskräckande för studenter att söka sig till läraryrket.  

 

[…] jag tror att nu är det ju svårare att få en fast anställning, man måste gå det här introduktionsåret 

först. Jag tror att avskräcker många att utbilda sig till lärare, det känns som att man först går hela 

utbildningen, som har dåligt rykte, och sen vet man inte ens om man kan få en tjänst. Man förskjuter 

liksom det, det tror jag är negativt [syftar på att vägen blir längre till att bli färdig lärare] […].204 

 

I citatet hävdar Malin att introduktionsåret sammantaget med lärarutbildningen blir en alldeles för lång 

och osäker resa mot att bli färdig lärare. Hennes kollega Eva var av samma uppfattning, 

 

Det tycker jag är väldigt konstigt med det här introduktionsåret att det inte är avklarat innan om man 

har pluggat i fyra-fem år och sen får reda på om det passar en [yrket som sådant], det ska man ju få 

reda på första året.205 

 

Eva menade att introduktionsperioden är något som borde vara inbakat i utbildningen och att detta år 

som ytterligare ska testa om man är lämplig för yrket kommer på tok försent. Hon ställde sig dock 

positiv till att ha en mentor det första yrkesverksamma året, vilket hon själv skulle önskat sig, ”det 

hade ju varit jätteskönt att ha en mentor när man gick ut.”206 Det lärarna på Grankotteskolan vänder sig 

mot gällande introduktionsperioden är att den inte ingår i lärarutbildningen och menar alltså att den 

sista lämplighetskontrollen av nybakade lärare kommer försent- eftersom det i teorin är så att 

                                                        
203 Lena, intervju på Asplövsskolan, 8/5-13; Kjell, intervju på Björkbarksskolan, 7/5-13. 
204 Malin, intervju på Grankotteskolan, 7/5-13. 
205 Eva, intervju på Grankotteskolan, 7/5-13. 
206 Eva, intervju på Grankotteskolan, 7/5-13. 
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rektorerna ute på skolan kan välja att underkänna en blivande lärare efter genomförd 

introduktionsperiod. Lärarna på Björkbarksskolan var av uppfattningen att det är bra att man som 

blivande lärare har möjlighet att visa sig lämplig för yrket dock inte att det kommer så sent som ett år 

efter avlagd examen.207 Anna ifrågasatte om det verkligen är troligt att en rektor skulle underkänna en 

examinerad lärare efter introduktionsperioden. 

 

Frågan är, vem ska ta beslutet när ni har gjort det här året, kommer rektorn då att säga såhär, nä du 

var inte så lämplig om ni faktiskt inte är det. För under utbildningen har man ju ändå personer som 

godkänner under praktperioderna och ändå så går det igenom personer som inte är lämpliga som vi 

kanske märker sen som kommer och jobbar här och har sin examen. Så jag vet inte kommer man 

verkligen våga säga då om en person kanske har gått igenom fem års utbildning plus ett prövoår, 

såhär nä.208 

 

Anna menade alltså utifrån egen erfarenhet att många lärarstudenter – som inte är lämpliga – blir 

godkända under sina praktikperioder som ingår i lärarutbildningen. Hon menar att problemet är att 

man på skolorna inte vågar säga ifrån tillräckligt ofta om man upptäcker att det är en student som inte 

är lämplig för läraryrket och menar att sannolikheten att man gör det efter totalt sex år inte är troligt. 

På Asplövsskolan hördes liknande röster. Lena menade även hon att det är alldeles försent att bli 

underkänd som lämplig lärare hela ett år efter avlagd examen. Hon menade vidare – om nu så var 

fallet – att det är ett stort underbetyg till lärarutbildningen med dess tillhörande praktikperioder: ”Man 

får väl anta om man är godkänd på alla praktikperioderna har någorlunda koll”.209 De båda lärarna på 

Asplövsskolan var båda eniga om att introduktionsåret mer borde ha en stöttande funktion än en 

kontrollerande funktion.210  

 

[…] när man kommer ut är det såhär ’Phew! Oj vad mycket grejer det var!’ De rena 

ämneskunskaperna hade jag med mig, men det här andra, allt det andra runt omkring, så då kan det 

var jättebra tror jag, att man får mer stöd, och att man har en handledare […] tanken är jättegod!211 

 

Stina ställde sig alltså positiv till att få tillgång till en handledare som kan stötta den nyexaminerade 

läraren under sitt första år. Detta får stöd av Smethem och Adey som menar att nyexaminerade lärare 

                                                        
207 Intervju på Björkbarksskolan, 7/5-13. 
208 Anna, intervju på Björkbarksskolan, 7/5-13. 
209 Lena, intervju på Asplövsskolan, 8/5-13. 
210 Intervju på Asplövsskolan, 8/5-13. 
211 Stina, intervju på Asplövsskolan, 8/5-13. 
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inte är tillräckligt förberedda på vad läraryrket i praktiken innebär när de ska börja jobba, vilket bland 

annat överensstämmer med Stinas och Evas uppfattningar, vilka redovisats ovan. Dessa författares 

forskning visar att nyexaminerade lärare som erbjuds handledning i strukturerad form bland annat är 

mindre stressade och mer säkra i sin lärarroll än vad nyexaminerade lärare som inte erbjuds 

handledning är.212 Smethems och Adeys forskning talar alltså för att en introduktionsperiod i syfte att 

handleda är något positivt. Det svenska introduktionsåret har dock inte bara en handledande funktion 

utan också en kontrollerande. Som framkommit av datamaterialet var många av de intervjuade lärarna 

kritiska till introduktionsårets kontrollerande inslag - gällande om en person är lämplig som lärare eller 

ej- och menade att detta borde framkommit under utbildningen.213 Göran Fransson, lektor i didaktik, 

ställer sig också kritisk till hur den svenska modellen för introduktionsåret för närvarande ser ut, dock 

mer utifrån handledarens roll som bedömare. Han menar att det är problematiskt att handledaren för 

den nyexaminerade läraren också fyller funktionen som bedömare av den nyutexaminerade lärarens 

prestationer och menar vidare att detta kan riskera att minimera eller helt ta bort de positiva fördelar 

handledning kan föra med sig, något som bland annat Smethem och Adey visat på.214  

Sammanfattning 

För att sammanfatta detta avsnitt kan sägas att de intervjuade lärarna ansåg ämneskompetens mycket 

viktigt, men att de trots det betonade den didaktiska kompetensen än mer. En fundering som uppstod 

hos oss forskare var om det inte, åtminstone i vissa av intervjugrupperna, var i någon mån tabu att 

hävda att lärare inte behöver ökade ämneskunskaper. Vidare kunde konstateras att många av lärarna, 

trots att de genomgått olika utbildningar vid olika lärosäten, var samfällt kritiska till lärarutbildningen. 

Det gällde inte studierna i undervisningsämnena, vilka till och med hyllades av några av 

intervjupersonerna, utan utbildningens yrkesspecifika områden, såsom pedagogik och didaktik, vilka 

ansågs hålla en alltför låg nivå. Något lärarna önskade var att kopplingen mellan teori och praktik 

skulle stärkas i utbildningen, exempelvis genom att fler yrkesverksamma lärare undervisade på 

utbildningen. Just detta sammanfaller med en av intentionerna i den nya utbildningen. I denna 

utbildning har också tydligare indelningar gjorts, på så vis att den utbildningsvetenskapliga kärnan ska 

vara anpassad för det åldersspann som den blivande läraren ska undervisa inom. Detta ansåg flera 

lärare vara positivt. Utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv kan detta anses höja högstadielärarnas 

status, som då tydligt kan skilja sig från ”småskollärare”. 

            Beträffande introduktionsperioden ansågs den av några lärare komma för sent. Introduktion 

med handledning och stöttning sågs som något positivt, men kontrollaspekten kritiserades. En lärare 

bör efter avlagd examen ha den kompetens som krävs, varför kontroll är överflödig. Dessutom rådde 

                                                        
212 Smethem och Adey, ”Some effects of statutory induction” s. 197–198. 
213 Kjell, Lotta och Anna, intervju på Björkbarksskolan, 7/5-13; Eva och Malin, intervju på 

Grankotteskolan, 7/5-13; Lena och Stina, intervju på Asplövsskolan, 8/5-13. 
214 Fransson, ”Mentors assessing mentees?”, s. 384. 
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tveksamhet kring huruvida rektor skulle våga underkänna en lärare efter ett års introduktion, varför 

lämplighetsprövningens effekt ifrågasattes. 

Kursplaner och nationella prov 
I denna undersökningsdel kommer Lgr11 och de nationella proven, satta i relation till lärarens 

yrkesroll och professionsstatus, att stå i fokus.  Först kommer de nya styrdokumenten – Lgr11 och 

dess kursplaner – kopplade till lärarens yrkesroll och status att analyseras utifrån intervjumaterialet. 

Efter detta kommer en del som handlar om hur man som skola har olika förutsättningar att följa de 

styrdokument som styr skolans uppdrag, samt en del som specifikt handlar om de nationella provens 

betydelse och hur lärarna förhåller sig till dessa i sin yrkesprofession.  

Lgr11 i praktiken 

Ingången till detta kapitel är huruvida lärarna känner sig styrda av de nya läroplanen och de mer 

specifika kursplanerna och hur detta i sin tur påverkar lärarnas professionsstatus. Under intervjuerna 

kom det upp mycket tankar och funderingar kring frågan. En av lärarna på Grankotteskolan menade att 

Lgr 11 allt som oftast kan vara en orsak till stress. 

 

Ibland så känner jag det att man har för lite tid med den nya kursplanen, […] man känner sig styrd 

men det är för att man har så bråttom, det är så mycket som jag ska pricka av […]. Det är ganska bra 

saker som står där, men det är för mycket, man blir stressad och det gör att man känner sig begränsad 

[…] Det är någon konstig känsla med att ha världens mest kreativa jobb och samtidigt vara så 

kontrollerad från alla håll och kanter och bli kritiserad, det är en jättekonstig blandning.215 

 

Här beskrivs den splittrade känslan av att dels ha ett kreativt jobb och dels av att ha ett jobb där man 

ständigt kontrolleras samtidigt som man försöker hinna med allt det som står i kursplanerna. Av citatet 

ovan förstår man att det egentligen inte finns någon kritik av själva kunskapsinnehållet i Lgr11, som 

läraren uppfattar som bra saker.  Kritiken ligger i att undervisningstiden inte räcker till för att hinna 

med allt som står och att detta skapar stress i arbetet som hämmar läraren i sitt yrkesutövande. De 

andra kollegorna på Grankotteskolan höll med, och en kollega ställde sig frågande till hur de som har 

utformat Lgr11 har tänkt att den ska realiseras i verkligheten. Hon tog upp exemplet med att det finns 

krav på att man ska jobba ämnesöverskridande vilket hon - utifrån de nuvarande förutsättningar de har 

på skolan - menar är näst intill omöjligt. 216  

                                                        
215 Malin, intervju på Grankotteskolan, 7/5-13. 
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            Att det finns många kunskapsmål i Lgr11, som ska ingå i undervisningen och som är svåra att 

hinna med, är något som samtliga lärare lyfte på de skolor vi utförde intervjuerna.217 På Asplövsskolan 

var lärarna dock övertygade om att det är svårare att hinna med allt i det centrala innehållet - som står 

angivet i kursplanerna – för lärarna i de samhällsorienterade – och naturvetenskapliga ämnena. 

Uppfattningen var att lärarna i dessa ämnen antagligen är mer styrda av Lgr11 då kunskapsstoffet som 

ska läras ut uppfattas som större än i exempelvis språk och estetisk verksamhet, som är de intervjuade 

lärarnas egna ämnen.218 På Björkbarksskolan rådde det samstämmighet bland lärarna om att man som 

pedagog är styrd av de villkor som regeringen dikterar genom styrdokumenten.219 En av lärarna som 

uttalar sig menar att Lgr11 är mer styrande än sin föregångare, Lpo94: 

  

Antingen har vi ju då grejerna på portalen [syftar på det läromedel man använder sig av på den 

aktuella skolan] som här, eller så har man det i böckerna eller någon annanstans, man blir ju styrd av 

att det här ska du lära ut. Du har ju läroplanen att rätta dig efter, och den är som sagt tuffare idag. De 

dokumenten kan vi inte ändra på, det är jäkligt tydligt för oss, det här ska ni lära ut. 220 

 

Läraren som uttalar sig här antyder att de styrdokument man som verksam pedagog har att rätta sig 

efter är väldigt styrande till sin karaktär i frågan om vad man ska lära ut. Han menar också att man 

som pedagog kan känna sig styrd av de läromedel man som yrkesverksam har tillgång till på skolan. 

Intressant är dock att samma lärare, som ovan beskriver sig som väldigt styrd, vid ett senare tillfälle 

under intervjun menar att de kunskapskriterier för olika förmågor som finns angivna i Lgr11 inte är 

tillräckligt tydliga: 

 

Jag tycker de här kriterierna fortfarande är jäkligt flummiga. Fortfarande litar de på att vi ska göra en 

bedömning, oftast är de inte direkt tillämpningsbara i SO i alla fall, det är väldigt få tillfällen jag kan 

använda de här matriserna så som de ser ut men det är ju tanken också att jag ska göra om de så att de 

är lokalt förankrade och funkar här, jag tycker att de är väldigt allmänt hållna.221 

 

I citatet ovan anser läraren att delar av styrdokumenten inte är tillräckligt tydliga, utan rentav 

flummiga, vilket innebär att han som pedagog måste göra en egen bedömning. Det intressanta i 

                                                        
217 Intervju på Tallbarrsskolan, 6/5-13; intervju på Björkbarkskolan, 7/5-13; intervju på Grankotteskolan, 

7/5-13; intervju på Asplövsskolan, 8/5-13.  
218 Intervju på Asplövsskolan, 8/5-13. 
219 Intervju på Björkbarksskolan, 7/5-13. 
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sammanhanget är att han uttalar sig på ett sätt som antyder att han skulle vilja att kriterierna i Lgr11 

var tydligare, alltså att styrdokumenten skulle vara än mer styrande än vad de är idag.  

            Balansgången mellan en professionalisering av lärarkåren och en deprofessionalisering av 

densamma är hårfin. De uppfattningar läraren ger uttryck för handlar om två olika saker; samtidigt 

som man som lärare vill ha ett tydligt statligt ramverk som reglerar läraruppdraget så vill man också 

kunna påverka de villkor som ligger till grund för yrkesutövningen, två saker som i teorin är knepiga 

att förena. Universitetslektorn i pedagogik Jan Morawski konstaterar att Lgr11 till sin utformning 

inskränker den professionelle lärarens valmöjligheter att lägga upp sin undervisning då 

styrdokumentet till sin karaktär är just väldigt styrande. Morawski menar att detta ger konsekvensen 

av att läraren deprofessionaliseras och degraderas till mer av en kontrollant än en professionell 

yrkesutövare. 222 Det bör dock lyftas fram att klyftan mellan teoretisk forskning och den praktiska 

verkligheten är ett faktum, då teori och praktik sällan går hand i hand. Där teorin kan sägas vara en 

förenklad version av förutbestämda ideala förhållanden till skillnad från verkligheten som alltid är mer 

komplex och oförutsägbar. Morawski har givetvis sina poänger samtidigt som läraren i verksamheten 

argumenterar utifrån sin praktiknära vardag och inte nödvändigtvis utifrån vad som, i teorin, gagnar 

professionen som helhet. 

            Som tidigare konstaterats så var alla intervjuade lärare överens om att Lgr 11 ställer hårdare 

krav på eleverna där mycket kunskaper ska bedömas. Dock framkom det att man på de olika skolorna 

ser lite annorlunda på hur mycket styrdokumenten faktiskt styr i själva undervisningen. Vissa känner 

sig stressade för att hinna med allt och menar att Lgr 11 är svårt att realisera i verkligheten, andra 

känner sig styrda av Lgr 11 men tycker samtidigt att skrivningarna där är alldeles för otydliga.  Irene, 

SO-lärare på Tallbarrsskolan, var av uppfattningen att de skarpare riktlinjerna i kursplanerna både kan 

kännas som ett stöd samtidigt som det kan leda till en inskränkning av den professionella 

yrkesidentiteten. 

 

Som lärare, så kan man bestämma rätt mycket själv, hur det ska se ut, om man håller sig till de 

ramarna, att man följer lagen, att man följer kursplanen, att man sätter rättssäkra betyg, att man följer 

likabehandlingsplanen och […] alla de olika lagarna som vi är styrda av. Så länge man följer dem så 

är man ändå rätt, liksom, det är ingen som säger hur jag ska undervisa, på vilket sätt jag ska 

undervisa. Det har kommit lite mera nu, det centrala innehållet, du måste, det här och det här och det 

där SKA de ha läst i högstadiet, […] men inte hur mycket, eller hur jag ska göra, eller hur jag ska 

bedöma.223 

 

                                                        
222 Morawski, ”Läroplanen och bilden av den goda läraren”, s.298–299. 
223 Irene, intervju på Tallbarrsskolan, 6/5-13. 
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Det är i citatet tydligt att läraren förvisso menar att de nya kursplanerna med sitt centrala innehåll styr 

vad eleverna ska undervisas i, men samtidigt menar Irene att det är upp till henne som pedagog att 

avgöra i vilken omfattning och på vilket tillvägagångsätt hon ska undervisa. Den upplevda stress som 

Malin från Grankotteskolan gav uttryck för, se ovan, gällande att hinna med allt det som står i det 

centrala innehållet är inget som Irene verkar uppleva. I citatet nedan blir det tydligt att detta till stor del 

beror på hur hon har tolkat sitt uppdrag och de aktuella kursplanerna: 

 

För oss som historielärare till exempel, så är det ett enormt stort stoff som ska avklaras […]. Å andra 

sidan är det ju ingen som säger hur mycket [av det aktuella stoffet ] eller hur det ska utvärderas. 

Alltså jag kan ju bara springa förbi medeltiden på en eftermiddag och så har jag liksom avklarat den, 

om jag vill. […] Det är fortfarande förmågorna som gäller, det är liksom inte stoffet, utan det är vilka 

förmågor du ska utveckla hela tiden.224  

 

Läraren upplever det alltså, som citatet ovan visar, att det i kursplanerna finns ett enormt 

kunskapsstoff som ska in i undervisningen. Samtidigt är det tydligt att läraren har utvecklat en strategi 

för att detta inte ska påverka och styra hennes undervisning alltför mycket. Hon fokuserar på 

förmågorna som eleverna ska utveckla och känner en stor frihet i hur hon som pedagog kan lägga upp 

undervisningen. Irene fick medhåll från sin kollega och på frågan om de tydligare skrivningarna har 

begränsat dem i sitt arbete svarade båda att det inte har det. Irene och Jonas menar att det har skett 

väldigt många reformer inom skolan men att den nya läroplanen är den reformen som påverkat deras 

arbete minst. Detta eftersom de anser att Lgr11 bara är en förbättring, eller en naturlig förlängning, av 

Lpo94.225  

            Att man på de olika skolorna upplever och tolkar Lgr11:s innehåll som mer eller mindre 

styrande eller som mer eller mindre stressande går att koppla till den byråkratiska och professionella 

styrningen som Anders Fredriksson tar upp i sin forskning. Den byråkratiska styrningen, en slags 

juridisk styrning, utgår ifrån att staten genom styrdokument som Lgr11 begränsar lärarens 

valmöjligheter i sin profession där mål vad läraren ska göra anger riktningen.226  Fredriksson menar 

dock att skolan aldrig varit eller kommer att kunna vara helt styrd i den byråkratiska styrningens anda 

– då det råder ett alltför stort glapp mellan folkvalda politiker i riksdagen och de yrkesverksamma 

lärarna ute på landets skolor.227 Som visats ovan uppfattar vissa av de intervjuade lärarna att Lgr 11 

med dess centrala innehåll är stressande, andra menar att styrdokumenten kunde vara än tydligare och 

                                                        
224 Irene, intervju på Tallbarrsskolan, 6/5-13. 
225 Intervju på Tallbarrsskolan, 6/5-13. 
226 Fredriksson, ”Läraryrket och den politiska styrningen av skolan”, s. 177, 179. 
227 Fredriksson, ”Läraryrket och den politiska styrningen av skolan”, s. 177, 179. 
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vissa upplever inte någon större skillnad från tidigare styrdokument. Spridningen i upplevelserna beror 

antagligen till stor del på hur man tolkat styrdokumenten och därmed sitt uppdrag. Fredriksson pekar 

på Michael Lipskys frontlinjebyråkratiteori som handlar om yrken där byråkraten-i detta fall läraren- 

står mitt emellan medborgaren-i detta fall eleven och föräldrarna och offentliga institutioner-

exempelvis Skolverket, vilket är ingredienserna som gör yrket så komplext. Lipsky menar att det inte 

går att detaljstyra hur frontlinjebyråkraten ska bedriva sitt arbete genom politiska beslut utan att det är 

mycket upp till byråkraten själv att göra en professionell bedömning i det enskilda fallet.228Detta glapp 

mellan utövare och makthavare gör det enligt Fredriksson nödvändigt för politiker att komplettera den 

byråkratiska styrningen med vad som kallas professionell styrning.229  Att Lgr11 upplevs på olika sätt 

beror enligt denna styrningsteori på hur lärarna på de olika skolorna tolkar styrdokumenten utefter sina 

förutsättningar, de kollegiala stämningar som råder på skolan och det professionella kunnandet, för att 

på bästa sätt tillgodogöra eleverna en god utbildning.230 Under nästa rubrik kommer den utökande 

praktiken med nationella prov att diskuteras utifrån hur det har påverkat yrket och dess status som 

profession. 

Nationella proven, en kontroll eller ett kalibreringsverktyg?  

Denna del kommer specifikt handla om de nationella proven och huruvida de intervjuade lärarna 

upplever dem som en hjälp i sitt arbete eller som en statlig kontroll, eller kanske en kombination av 

båda och hur detta i sin tur påverkar lärarnas professionsstatus. På Grankotteskolan är lärarna av 

uppfattningen att proven är bra och fungerar mer eller mindre kontrollerande beroende på i vilket 

skolämne det handlar om.231 

 

Min kollega i SO, då var det religion som hon inte hade haft än fast de har precis läst hur mycket 

historia som helst. De upplever det som om att det är deras kunskaper som testas, lärarna känner att 

de blir kontrollerade och eleverna blir på något sätt straffade för något som läraren inte har gått 

igenom - vilket blir extra jobbigt för lärarna. Men det är lättare i svenska och språk än i SO.232  

 

I citatet ovan kan man utläsa att läraren som uttalar sig tror att proven blir mer av en kontroll i de 

samhällsorienterade ämnena än i språk, som hon själv undervisar i, mycket på grund av att man inte på 

förhand vet i vilket av de samhällsorienterade ämnena det är som proven kommer ges. Kollegan Sofia, 

som är en av de ansvariga SO-lärarna på skolan, höll med och beskrev hur hon upplever proven som 

                                                        
228 Fredriksson, ”Läraryrket och den politiska styrningen av skolan”, s. 173-174; jfr även Lindensjö och 

Lundgren, Utbildningsformer och politisk styrning, s. 167. 
229 Fredriksson, ”Läraryrket och den politiska styrningen av skolan”, s. 179. 
230 Fredriksson, ”Läraryrket och den politiska styrningen av skolan”, s. 179. 
231 Intervju på Grankotteskolan, 7/5-13. 
232 Malin, intervju på Grankotteskolan, 7/5-13. 
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en kontroll: ” Jag känner att det handlar om kontroll, jag kände på riktigt när jag öppnade provet, Yes! 

Det här har jag gått igenom. ”233 En annan kollega på skolan som har matematik flikar in att hon enbart 

tycker att proven är en hjälp i hennes yrkesutövande mindre än en kontroll av detsamma, och att hon 

sällan ser någon större skillnad mellan resultaten på de nationella proven och betygen i hennes 

ämne.234  Även på andra skolor tycker man att proven är bra till sitt innehåll och att de fungerar som en 

kalibrering dock utan att se dem som ett hinder för att öka lärarnas professionsstatus. Lotta på 

Björkbarksskolan ser proven som en stor hjälp för att se att hennes egen bedömning ligger rätt: ”[…] 

Jag tycker det är ganska skönt att se att det är ju där de ligger, man är inte ute och cyklar. Jag tycker 

snarare att det är en liten säkerhet [---].”235En kollega hoppar in och menar att det kan vara 

problematiskt att den betygsättande läraren även bedömer de nationella proven: ”Fast jag tror 

samtidigt, hur objektiva är vi när vi rättar? Jag tror att det är svårt. “.236Hon menar att bedömningen av 

proven borde ligga på någon annans bord: ”Så länge vi själva bedömer så är det inte helt bra.”237 

Lärarens kritik bottnar i en oro för att proven inte är rättssäkra under rådande förutsättningar. Kritiken 

kan tolkas som ett ifrågasättande av lärarens förmåga och professionalitet i frågan om att göra sakliga 

bedömningar där lärare inte är kompetenta nog att bortse från personliga åsikter och relationer i 

bedömningen av proven. Den kan också tolkas som en berättigad oro och en professionell insikt, där 

läraren ifråga vill hitta andra lösningar, som exempelvis att lärarna bedömer varandras prov eller att 

man samarbetar med en annan skola när proven ska bedömas.  I diskussionerna kring de nationella 

proven framkom det att en av lärarna uppfattade proven i SO och NO som krångliga och kanske rent 

av onödiga. 

 

Nu är det ju första gången i SO och NO kom för några år sedan. Jag menar de proven, där blir det ju 

svårare också, man vet ju aldrig vad som kommer. Är det något som våra elever läste i sexan? Jag 

tycker att det blir lite konstigt, jag vet inte ens om man behöver ha nationella prov i SO och NO.238 

 

Här framgår det att Lotta tycker att proven i SO och NO är onödiga och jobbigare eftersom man som 

lärare inte vet vilket ämne som kommer att testas. Kjell, SO-lärare på samma skola, hoppade in i 

diskussionen för att ge sin syn på saken: 

 

                                                        
233 Sofia, intervju på Grankotteskolan, 7/5-13. 
234 Cecilia, intervju på Grankotteskolan, 7/5-13. 
235 Lotta, intervju på Björkbarksskolan, 7/5-13. 
236 Anna, intervju på Björkbarksskolan, 7/5-13. 
237 Anna, intervju på Björkbarksskolan, 7/5-13. 
238 Lotta, intervju på Björkbarksskolan, 7/5-13. 
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Jag tycker att om man som lärare kan få ytterligare bedömningsgrund när jag ska sätta betyg, så är det 

ju bra, det är ju positivt för mig men om det bara är en kontroll åtgärd från myndigheternas sida, typ 

undervisar de verkligen rätt grejer, då känns det ju. Då är det ju feltänkt, då vill ju jag att de tar bort 

något jobb från mig om de lägger på mig det här jobbet. För att kunna göra det ordentligt så borde ju 

jag få reda på att under den här terminen i årskurs nio kommer vi att testa de här grejerna, om du får 

geografi då kommer vi att testa det här om det blir historia då blir det här, då vet jag att det är något 

av det här som kommer och får då en rimlig chans att förbereda mig och mina elever. Då känns det 

inte som en kontroll utan mer som en hjälp.239 

 

Kjell beskriver här att han till skillnad från sin kollega inte tycker att proven i SO är onödiga utan att 

de kan fungera som en hjälp vid bedömning. Han vänder sig både mot att man som lärare inte får veta 

vilket av de fyra SO- ämnena det är som ska testas eller vad det är för kunskapsområde inom 

respektive ämne som kommer att vara fokus.  I citatet ovan förstår man att Kjell är kritisk till det 

rådande upplägget av de nationella proven eftersom det enligt honom ger en känsla av att man som 

lärare blir kontrollerad, att ens kompetens blir ifrågasatt.  Han tillägger dock kommentaren att ”proven 

som sådana är det inget fel på”, vilket antyder uppfattningen att han tycker att de är till mer hjälp än 

skada.240Även på Asplövsskolan menade man att de nationella proven och dess innehåll var bra och att 

proven är till en stor hjälp i bedömningsarbetet.241 

 

Det är bra prov. Det är inga idioter som har gjort dem. Man förstår exakt vad det är de ska visa 

liksom, och de gör de också. Så jag tycker att det är bra. Det är som en avstämning, en check liksom, 

på att jag ligger ungefär där jag ska ligga med betygen.242 

 

I citatet ovan är det en väldigt positiv bild av de nationella proven som målas upp. Läraren ifråga ger 

inte uttryck för att denne känner sig kontrollerad eller att proven på något sätt inskränker på den 

professionella yrkesidentiteten. Den positiva synen kan ha att göra med hur man på Asplövsskolan har 

organiserat proven vilket Stina ger utryck för i det följande; 

 

Det är väl så i alla ämnen, att man försöker sambedöma, att man hjälps åt. Det är en jättebra 

kompetensutveckling och bra samarbete för alla lärarna. Så det finns ju mycket att hämta i de här 

                                                        
239 Kjell, intervju på Björkbarksskolan, 7/5-13. 
240 Kjell, intervju på Björkbarksskolan, 7/5-13. 
241 Intervju på Asplövsskolan, 8/5-13. 
242 Lena, intervju på Asplövsskolan, 8/5-13. 
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nationella proven, det är jättebra. För alltså någon som har årskurs sju är med och rättar och ser då 

nivån för årskurs nio, vad som förväntas då, det är toppen. Det finns många fördelar med det.243 

 

Det som läraren på Björkbarksskolan tog upp gällande det problematiska i att man som lärare kan 

bedöma proven partiskt har löst på Asplövsskolan genom sambedömning. I citatet ovan uttrycker 

läraren att samarbete i rättning av proven fungerar som en slags kompetensutveckling och menar 

därmed att proven som sådana fungerar som ett stöd och något utvecklande i arbetet. Även på 

Tallbarrsskolan uttalade sig Irene, som undervisar i historia, religion och samhällskunskap, kring hur 

hon uppfattade de nationella proven i sina ämnen: 

 

Nu hade vi Geografi, de var väldigt bra. Man får reda på vilket ämne det blir en vecka innan. Det rör 

sig ju om kontroll, nu ska vi testa om lärarna har lärt ut det de ska. Min förhoppning var ju, jag har ju 

tränat upp de här förmågorna med mina elever under tre års tid och förhoppningsvis är det detta de 

kollar, och det var det också. Det var jättebra men mastigt, det tog två hela dagar. Proven har 

sammantaget tagit hela vårterminen för åk nio och sex, det är ju inte bara på denna skola utan på 

alla.244 

 

I citatet blir det tydligt det att Irene tycker att proven är bra samtidigt som det rör sig om kontroll 

vilket även framkommit på de andra skolorna. Hon nämner dock inte något om att det skulle vara 

värre i hennes ämne än i andra skolämnen, vilket tagits upp ovan. Irene är dock inte så berörd över att 

det rör sig om kontroll men menar att arbetsbördan som proven innebär. Hon får medhåll av sin 

kollega Jonas som menade att de nationella proven är ett bra extra stöd vid bedömning.245  

 

Nationella prov är ju faktiskt bra, jag kan ju inte säga att nationella prov i sig är dåliga. [---]Jag tycker 

att det är väldigt bra att få ut ett material som är likvärdigt över hela landet där jag kan kalibrera min 

bedömning emot och se om jag har varit för snäll eller för hård.246 

 

I citatet framgår det att läraren uppfattar provet som en stor hjälp för att göra en så rättvis av elevernas 

sammantagna prestationer. Provet är enligt läraren en bra måttstock att förhålla sig till vid bedömning. 

Överlag kan man säga att det datamaterial som samlats in visar på att de intervjuade lärarna upplever 

                                                        
243 Stina, intervju på Asplövsskolan, 8/5-13. 
244 Irene, intervju på Tallbarrsskolan, 6/5-13. 
245 Intervju på Tallbarrsskolan, 6/5-13. 
246 Jonas, intervju på Tallbarrsskolan, 6/5-13. 
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proven som en kontroll från statens sida. Detta verkar dock få stå undan för vad lärarna anser är 

provens fördelar, exempelvis som ett redskap vid bedömning av elevernas ackumulerade kunskap. Av 

de fyra skolor vi utförde våra intervjuer på är det endast på en där man har gjort kopplingen att de 

nationella provens betydelse och utökning kan fungera deprofessionaliserande. På Tallbarrsskolan var 

man överens om att de nationella provens syfte är dubbelt, och ställde sig frågande till hur de 

nationella provens utökande betydelse för betygen passar in i regeringens ambition att höja yrkets 

status.247 Jonas uttryckte sina tankar såhär:  

 

Alltså att bedömande yrken generellt är välbetalda, där man behöver göra en bedömning som 

påverkar andra människor, och det håller på att tas ifrån oss nu med nationella proven för att, de är 

fler och de får en högre status, i media framför allt.[---] Nu har de väl skärpt formuleringarna, att de 

[nationella proven] ska ha större vikt för slutbetyget än vad det var förut. Det tycker jag är synd när 

det skulle kunna användas till något utvecklande.248 

 

I citatet ovan uttrycker läraren en oro för att utökandet av de nationella proven kan sluta med att 

läraren deprofessionaliseras, att yrket som sådant tappar i status och att man inte får upp lönen, vilket 

är en naturlig koppling som kommer diskuteras senare i undersökningen. Detta eftersom lärarens 

bedömning som bygger på den egna undervisningen utmanas av att proven ska väga tyngre än vad de 

gjorde förr. Att lärarna på Tallbarrsskolan upplever att proven har två vitt skilda agendor som de inte 

får ihop med att staten i sitt reformarbete säger sig vilja professionalisera lärarkåren.249 Som tidigare 

visats uppfattar lärarna proven som en hjälp i sitt arbete samtidigt som de upplever att proven är till för 

att kontrollera att rätt saker lärs ut runt om i landets skolor. Fredriksson menar att det är viktigt att 

skilja på vilka intressen som ligger bakom strävan efter att professionalisera en yrkeskår. 

Professionaliseringsträvanden kan vara en väg för politiker att försöka styra läraryrket i önskad 

riktning eftersom politikerna, vilket tidigare tagits upp, är medvetna om att detaljstyrning är svårt att få 

till. Det kan också röra sig om en professionalisering där den initiativtagande gruppen är yrkeskåren 

själva, i detta fall lärarna, som mer handlar om att yrkeskåren som sådan vill frigöra sig och stärka sina 

positioner, vilket det är tydligt om att det inte rör sig om i frågan gällande de nationella proven.250  

            Ytterligare en faktor att den totala arbetsbördan på skolan ökar då det är fler prov i fler ämnen 

som ska administreras vilket nästa delavsnitt kommer att behandla utförligare. 

                                                        
247 Intervju på Tallbarrsskolan, 6/5-13. 
248 Jonas, intervju på Tallbarrsskolan, 6/5-13. 
249 Lilja, ”Lärarlegitimation – professionalisering med förhinder?”, s. 30. 
250 Fredriksson, ”Läraryrket och den politiska styrningen av skolan”, s. 180; Stenlås, En kår i kläm, s. 94. 
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Nationella proven, en stor arbetsbörda på ojämlika villkor? 

Under intervjuerna framkom det mycket kritik kring den utökade arbetsbörda som de nationella 

proven innebär för de ansvariga lärarna. Det framkom också att de ekonomiska förutsättningarna på de 

fyra skolorna där vi har utfört våra intervjuer är vitt skilda, även inom de olika stadierna på samma 

skola, vilket medfört att lärarna på respektive skola har påverkats i olika hög grad av att de nationella 

proven har utökats. 

            På Asplövsskolan beskrev Lena, lärare i svenska, att den muntliga delen på det nationella 

provet i svenska har blivit enorm men att detta inte är något större problem då hon fick ta in en vikarie 

som avlastning.  

 

Ja alltså får man tid för det som jag har fått nu då, med den muntliga delen. Den muntliga delen har ju 

blivit enormt mycket större i svenskan. Och om man får tid avsatt, nu fick ju jag vikarie i två veckor 

för att kunna genomföra det, då är det ju jättebra. Men får man inte det vet jag inte hur man ska bära 

sig åt.251 

 

I citatet ovan framgår det att läraren inte förstår hur man ska lyckas att genomföra proven eller för den 

del bedöma dem om man inte får ta in någon vikarie. Lenas kollega Stina, lärare i engelska, höll med 

Lena i sin analys då hon inte fick in en vikarie när hon höll i de nationella proven i engelska för 

årskurs sex på samma skola: 

 

Jag har ju nu varit inblandad i årskurs sex nationella prov. Det är ju så, nationella proven håller ju på 

hela våren. [---] Stressen över att veta att de sitter och inte har någon lärare där, vad som helst kan 

hända, och de får ingen vikarie fast vi bett om det i omgångar. Alltså det är ju en helt ohållbar, det 

blir ju stresspåslag på den som ska genomföra, det blir inte bra. Så man måste ju tänka igenom hur 

man gör. För skulle tiden finnas avsatt och det bara sattes in vikarie, då är det ju kanon. För det är 

jättebra att få de här individuella mötena med eleverna, att sitta i mindre grupper och verkligen kunna 

ta den tiden, det är kanon. Så nationella proven är bara så, kanon, jättebra, men; vikarie. Att det sätts 

in, att man löser det på ett bra sätt, och det gör man inte.252  

 

På Asplövsskolan ser alltså villkoren olika ut på mellanstadiet respektive högstadiet. I citatet ovan 

framgår det att Stina tycker att den muntliga delen är viktig - med ett bra innehåll- men att 

genomförandet blir näst intill omöjligt om man inte får ta in en vikarie. Lena hoppade in igen och 
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menade att det är en ohållbar situation att hålla i och administrera proven samtidigt som man har andra 

lektioner: “Det måste vara realistiskt att kunna genomföra det och det är det inte riktigt nu, om man 

inte vidtar de här åtgärderna, att man friläggs under ett par veckor. Om man har 70 elever så tar det så 

lång tid.”253 Lärarna på Asplövskolan är inte de enda som vittnat om att proven kräver mycket tid i 

anspråk. På Grankotteskolan var man frustrerad över att kommunen har infört totalt anställningsstopp 

och vad detta leder till i relation till genomförandet av de nationella proven: 

 

Vi får inte ta in vikarier en enda dag. Vi har totalt anställningsstopp därför att skola och utbildning i 

kommunen går så back. Och en rik kommun, liten skola men alltså de stora fulla skolorna går också 

back eller precis jämnt. Då är det systemfel.254 

 

I citatet ovan riktas det kritik mot kommunen som huvudman för skolan. Konsekvenserna av 

anställningsstoppet blir extra märkbara när det är tid för de nationella proven. 

 

Det är sådan press på eleverna med prov redan från februari, man kan liksom inte slappna av. Jag tror 

att om man nu ska ha såhär många prov, att man har det lite mer i slutet samlat så att man har sina 

lektioner. Hela dagarna håller vi på att försöka få ihop det, vem ska vakta det provet, det är det enda 

vi pratar om.255 

 

I citatet framkommer det att det är svårt att få ihop det rent organisatoriskt i den kommun som 

Grankotteskolan tillhör eftersom ekonomin gör att man inte får ta in några vikarier. Läraren menade 

att proven borde ligga annorlunda så att inte hela terminen blir lidande. En kollega på samma skola 

höll med och menade att proven är svåra att få in i schemat utan att det påverkar undervisningen. 

 

Ja, det blir ett organisatoriskt problem, jag har två nior i matte och de har sina flesta lektioner på 

förmiddagarna. Alla nationella prov ligger på förmiddagarna. Detta gör att ungefär en tredjedel av 

deras undervisning i matte har försvunnit. Detta tror jag inte att någon har tänkt på, det är ju inte så 

att proven i SO ligger på SO-timmarna. Vi har fått trixa litegrann för att de ska kunnat få tillbaka en 

mattelektion här eller där.256 

 
                                                        
253 Lena, intervju på Asplövsskolan, 8/5-13. 
254 Cecilia, intervju på Grankotteskolan, 7/5-13. 
255 Malin, intervju på Grankotteskolan, 7/5-13. 
256 Cecilia, intervju på Grankotteskolan, 7/5-13. 
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I citatet ovan är det tydligt att läraren tycker att proven blir svåra att genomföra utan att det påverkar 

ordinarie undervisning. Det framkommer att läraren tycker att proven är organiserade utan tillräcklig 

vetskap om hur detta påverkar den ordinarie verksamheten. Att förutsättningarna för proven inte är 

optimala var något som även kom upp till diskussion på Tallbarrsskolan. Irene är av uppfattningen att 

proven tar för stor tid i anspråk och stoppar elevernas möjlighet att fördjupa sig i respektive ämne då 

mycket undervisningstid försvinner: ”Proven har sammantaget tagit hela vårterminen för åk nio och 

sex, det är ju inte bara på denna skola utan på alla. De ska ut från nian och in på gymnasiet, 

kunskapsprocessen/ fördjupningen har tagit stopp för att det ska kontrolleras.” Hon ifrågasatte även 

varför alla prov måste komma på en och samma gång: ”Det är bra med prov, men varför alla under 

samma period, varför inte sprida ut det lite under sju år?”. På Björkbarksskolan är lärarna inne på 

samma linje och en lärare tyckte att proven påverkar den ordinarie undervisningen otillbörligt mycket. 

 

Det har påverkat jättemycket, det är ju helt galet med alla dessa prov, bara svenska då, fem prov i 

sexan, det är som ett skämt, var ska den här tiden tas ifrån? Vi ska hinna förbereda, genomföra 

proven och sen då bedöma eller rätta proven, man hinner inte med undervisningen.257  

 

Det framgår med all tydlighet att läraren anser att arbetsbördan i relation till proven blir övermäktig. 

På frågan om de kan ta in vikarier blir svaret att lärarna får täcka upp för varandra.258En kollega fyllde 

i och menade att proven drabbat hela skolans verksamhet och inte bara de lärare som är ansvariga för 

genomförandet av dessa. 

 

Det sliter oerhört mycket, det tar liksom hela dagar och halva dagar från andra. Vi jobbar ju i olika 

arbetslag, vi får låna från varandra för att alla engelsklärare ska kunna ha engelskaprov, det tar vi från 

varandra och det sänker ju de andra arbetslagen.259 

 

I diskussionen framkommer det dock att lärarna på Björkbarksskolan, som är en friskola, tror sig ha 

större möjlighet att organisera för proven eftersom de inte har fasta konventionella scheman till 

skillnad mot vad man har på många andra skolor, vilket framkommit tidigare i texten hos både 

Grankotteskolan och Asplövsskolan. 

 

                                                        
257 Anna, intervju på Björkbarksskolan, 7/5-13. 
258 Intervju på Björkbarksskolan, 7/5-13. 
259 Kjell, intervju på Björkbarksskolan, 7/5-13. 
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Då har vi ändå ett bra läge tror jag för att hela årskursen gör det samtidigt, vi kan anpassa utifrån 

årskursen det är en annan sak på en annan skola där man har olika klasser som har olika scheman, då 

måste man ju bryta hela verksamheten för att de då har nationellt prov […].260 

 

Som tidigare konstaterats är det alltså tydligt att lärarna på Björkbarksskolan tycker att proven är 

tidskrävande och innebär mycket mer jobb samt att det hade varit önskvärt med vikarier. I citatet ovan 

framgår det dock att man har lättare att anpassa verksamheten till proven då schemaläggningen är mer 

fri än vad den är på andra skolor, vilket har diskuterats ovan. Lösningen på problematiken är enligt 

Kjell på samma skola är att minska den totala arbetsbördan för lärarna: ”Vi måste ju ta bort 50 % av 

vårt andra arbete och sen lägga in det här, ja men då funkar det ju, men det har vi ju inte, vi har 50 % 

plus det här.”261Det är alltså tydligt att man även på Björkbarksskolan är av uppfattningen att proven 

inte fungerar i praktiken utan att den ordinarie undervisningen blir lidande. 

Sammanfattning 

I detta avsnitt har behandlats hur lärarna ser på de förändrade kursplanerna, som ingår i Lgr11, samt 

hur den utökande praktiken med nationella prov har påverkat yrket och dess status som profession. 

Beträffande kursplanerna pekar resultaten på att lärarna upplever att förändringarna innebär att det är 

fler kunskapsmoment som ska in i undervisningen. Angående vilka effekter detta har på yrket och dess 

status som profession råder det däremot delade meningar om. Som tidigare nämnts anser vissa lärare 

att styrdokumenten bör vara mer tydliga eller styrande till sin karaktär samtidigt som andra upplever 

läroplanen som en stressfaktor som påverkar yrket negativt. Det har även framkommit åsikter om att 

läroplanen i dess nuvarande form inte innebär så stora förändringar för yrket som sådant. Den 

mångfald som representeras i det insamlade datamaterialet går att förklara med Lipskys 

frontlinjebyråkratiteori samt oförmågan att se konsekvenserna av hur hårt regalerade styrdokument 

kan begränsa lärarnas strävan efter högre professionsstatus.  

            Vad gäller hur de nationella proven upplevs tyckte majoriteten av de intervjuade lärarna att 

proven är bra och till en god hjälp när man jämför provresultat med sin egen bedömning. Vissa av de 

intervjuade lärarna nämnde proven som ett kontrollinstrument från statens sida men de flesta upplevde 

att provens positiva kvaliteter – som stöd vid bedömning- var viktigare att lyfta fram. Endast på en av 

skolorna där intervjuerna ägde rum drog man parallellen att de nationella provens ökande betydelse 

kan leda till en deprofessionalisering av yrket då de bedömningar den ansvariga pedagogen gjort under 

en längre period likställs med ett prov som är konstruerat av andra. Uppfattningen om att proven i SO 

och NO är svårare att som lärare förbereda sig inför och därmed är av mer kontrollerande karaktär har 

återkommit på några ställen under de genomförda intervjuerna. Anledningar till dessa uppfattningar 

                                                        
260 Anna, intervju på Björkbarksskolan, 7/5-13. 
261 Kjell, intervju på Björkbarksskolan, 7/5-13. 
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kan vara många. Det kan det röra sig om att proven i de båda ämnena är nyheter och inte har haft 

chans att sätta sig ute på skolorna. Det kan också bero på, som nämnts ovan, är att läraren inte vet 

vilket av de olika SO- och NO-ämnena det är som kommer att testats, vilket gör att man som lärare i 

dessa ämnen inte hinner förbereda sig på samma sätt som en lärare i svenska eller matematik. 

Om lärarna själva kunde bestämma 
 

Det krävs mer respekt för vårt jobb, så att vi på nåt sätt får tid att göra grejer bra; att det sätts in 

vikarier, att man inte tycker att det är okej att det får vara kaos inne i klassrummen timme efter 

timme. Sätt in vikarier, respektera det vi gör och låt oss göra det bra! Tid, och pengar behöver stoppas 

in i skolan. Vi behöver få högre löner, för att det ska attrahera och för att man inte ska känna att man 

halkar efter totalt jämfört med vänner som har lägre utbildning men ändå har mycket högre lön. Det 

här är ju katastrof, man har ju ingen lust längre. Det är en förlustutbildning!262 

 

Vad anser lärarna själva behöver göras? Vilka åtgärder eller reformer anser de intervjuade lärarna 

skulle krävas för att förbättra yrkesvillkoren och yrkets status? Vad anser de ska till, eller kanske bort? 

Citatet ovan sammanfattar i stora drag denna avslutande undersökningsdel, i vilken vi i någon mån 

börjar knyter ihop säcken när vi låter lärarna diskutera mer fritt kring utbildningspolitik och vad de 

själva skulle förändra om de hade möjligheten. 

            Denna del är vital för uppsatsens syfte, som ju är att ge ett lärarperspektiv på 

utbildningspolitiska frågor. Hittills har vi fokuserat på aktuella reformer och vad lärarna utifrån ett 

professionsteoretiskt perspektiv tycker, tror och känner kring dessa, men i det följande vill vi lyfta 

fram lärarnas egna idéer och uppfattningar om hur arbetsvillkoren kunde förbättras och yrkets status 

höjas. Navet i denna diskussion har vid samtliga skolor där vi genomfört intervjuer varit ekonomi och 

ekonomiska förutsättningar i olika former. Lärarnas främsta fråga är lönefrågan, och det är detta tema 

vi avhandlar först i denna genomgång. 

Höjda löner – för alla 

Av de sammanlagt elva lärare vi har intervjuat uttryckte nio explicit att lönerna måste höjas om 

statusen ska öka och fler ska välja att utbilda sig till lärare.263 Ingen sa emot detta. Lotta, språklärare på 

Björkbarksskolan, sträckte sig till att säga att endast en löneökning skulle hjälpa lärarnas situation och 

                                                        
262 Stina, intervju på Asplövsskolan, 8/5-13. 
263 Jonas, intervju på Tallbarrsskolan, 6/5-13; Sofia, Cecilia och Malin, intervju på Grankotteskolan, 7/5-

13; Kjell, Anna, och Lotta, intervju på Björkbarksskolan, 7/5-13; Lena och Stina, intervju på 
Asplövsskolan, 8/5-13. 
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att yrkets status hänger på detta.264 Lena från Asplövsskolan gjorde samma koppling, men beklagade 

också att det ser ut på det viset: ”[…] högre lön tror jag är jätteviktigt faktiskt, jag tror det. Tyvärr är 

det ju så, för med högre lön kommer status, så är det.”265 I detta har de stöd av nationalekonomerna 

Peter Fredriksson och Jonas Vlachos, vilka menar att lönesättningen hänger samman med läraryrkets 

(låga) status.266 Att lönen är viktig syns också i det fackliga opinionsbildandet, inte minst genom de 

båda lärarförbundens kampanjande för generella löneökningar om 10 000 kronor i månaden.267 Höjda 

löner motiverades av intervjupersonerna bland annat med att lärare genomför ett samhälleligt viktigt 

arbete, att kraven är höga och att utbildningen är lång. 

            I avsnittets inledande citat beskriver språkläraren Stina lärarutbildningen som en ren 

förlustaffär. Det var hon inte ensam om. Flera av de intervjuade lärarna lyfte fram hur utbildningen 

inte lönar sig. Matematikläraren Cecilia sa: 

 

Utbildningen är idag 4,5 – 5 år, då kan man väl plugga lika länge till något annat? Eller du kanske 

inte ens behöver plugga så länge, du kanske kan plugga ett år eller […] inte plugga alls och få samma 

lön. Så det går liksom inte ihop. Det måste löna sig att gå en så lång utbildning!268 

 

SO- och svenskläraren Anna på Björkbarksskolan knöt an till dessa tankegångar och menade att högre 

lön också skulle attrahera fler studenter att välja lärarbanan: ”Det skulle ju också vara så att fler 

antagligen skulle söka sig till yrket om det var 10 000 kronor mer i månaden, säkert.”269 

            Tydligt är att lärarna argumenterade för höjda löner både utifrån vad vi vill benämna ett 

rättviseperspektiv, det vill säga att de anser att lärare i kraft av sin långa utbildning och sitt krävande 

och viktiga arbete borde ha högre lön, och ett mer samhällsinriktat perspektiv, där höjda löner är en 

förutsättning för att locka studenter att välja lärarutbildningen och på så vis säkra en god skola.270 Ett 

uttryck för rättviseperspektivet kom från Sofia som jämförde läraryrkets lön med lönen för andra 

yrken med likvärdig utbildning: ”Du kan bli civilingenjör på samma tid men i ingångslön få 10 000 

                                                        
264 Lotta, intervju på Björkbarksskolan, 7/5-13. 
265 Lena, intervju på Asplövsskolan, 8/5-13. 
266 Fredriksson och Vlachos, Reformer och resultat, s. 64. 
267 Lärarnas Riksförbund, ”Upprop: 10 000 mer!”, 
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268 Cecilia, intervju på Grankotteskolan, 7/5-13. 
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och allmänintresse kan existera sida vid sida och förklara varför en yrkesgrupp handlar på det sätt som 
den gör vid ett givet tillfälle. 
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kronor mer i månaden, till exempel.”271 Jonas exemplifierade det andra perspektivet då han sa att om 

man vill få folk att välja lärarutbildningen, ”då måste man antingen höja lönerna så mycket att folk 

börjar utbilda sig, eller så får man stå utan lärare, och det kostar också pengar.”272 Visserligen innebär 

höjda lärarlöner betydande kostnader för samhället, men det kan också kosta, på lång sikt, att inte 

betala, exempelvis genom att samhällets totala kunskapsreserv minskar. 

            Önskan om en generell lönehöjning kan tolkas som ett slags uttryck för en 

professionaliseringssträvan. Även om höga löner inte utgjort kärnan i de klassiska 

professionsdefinitionerna och de yrken som passar däri, så är det ett faktum att dessa yrken, såsom 

läkare, psykologer och jurister, har haft och har höga löner. Dessa fullvärdiga professioner uppbär 

också hög status i samhället varför man kan påstå att det finns en närapå naturlig koppling mellan 

professionsstatus och höga löner. Det innebär inte att alla yrken som har höga löner också kan 

betecknas som professioner – det vore befängt, däremot är det möjligt att hävda att yrken som har 

professionsstatus har högre löner. Vi menar att de intervjuade lärarna, när de argumenterade för höjda 

löner, också visade på en indirekt professionaliseringssträvan. Detta blir än tydligare om vi har i 

åtanke att de höjda lönerna, som noterats ovan, motiveras utifrån exempelvis arbetets samhälleliga 

betydelse och utbildningens längd, som väl motsvarar utbildningslängden för ovannämnda yrken med 

professionsstatus. 

            En insats som regeringen gjort i syfte att höja lärarlönerna är de i år introducerade 

karriärtjänsterna, vilka diskuterats mer utförligt i ett tidigare avsnitt. En invändning mot dessa som vi 

hört från de intervjuade lärarna är att denna reform inte omfattar alla lärare, att inte alla kan bli 

förstelärare oavsett om de är duktiga.273 Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström har dock 

hyst förhoppningar om att lärarlönerna generellt kommer att påverkas i positiv riktning av regeringens 

satsning på karriärsteg.274 De lärare vi intervjuat har dock varit skeptiska till att karriärtjänsterna skulle 

resultera i en sådan nedsippringseffekt. Exempelvis sa Stina att ”om de verkligen ville höja statusen så 

kanske man skulle lägga ut femtusen rakt av på alla, till att börja med, och sen kanske man skulle 

kunna göra vissa såna här grejer”.275 Sofia sa att ”lönerna måste ju höjas generellt någon gång, men jag 

tror inte att det är det här som avgör då”, och Cecilia sa att ”när staten nu går in och säger vad 

försteläraren ska ha och så vidare, och att det sen ska sippra ner så är jag ju inte så säker på att våran 

kommun har lust att öka sin budget i den omfattningen”.276 Här kommer vi in på ett av de hinder 
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lärarna ser för de löneökningar som de ser som nödvändiga för att höja yrkets status, nämligen det 

kommunala styret och den kommunala ekonomin. 

            Som nämnts var Cecilia på Grankotteskolan kritisk till hur lite pengar kommunerna runt om i 

landet satsar på skolan och anger detta som ett hinder för att höja lärarnas status: ”Vi är tillbaka till 

pengarna och jag tror inte att det bara är lärarna som behöver högre status utan det är skolan som 

helhet. Att kommunerna satsar pengar på skolan, skolan är viktigt!”.277Läraren är alltså av den 

uppfattningen att den låga yrkesstatusen bland lärare beror mycket på att det satsas för lite resurser på 

skolan. Samtliga lärare på Grankotteskolan var av uppfattningen att kommunen som mellanled, mellan 

staten och skolan, gör att lärarna som yrkeskår blir förfördelade.278 Cecilia gav ett exempel på varför 

kommunens huvudmannaskap är ett hinder för att höja lärarnas löner. 

 

Sen kan ju inte jag låta bli att glida in på att i sista lönehöjningen så skulle vi ju då få fyra procent 

komma något var det nu var. Men [vår] kommun då, de har inte räknat med att lärarna skulle få 

någon löneökning, så att de har inte budgeterat alls, så att nu ligger det besparingskrav på 4,5 procent 

eller något. 

 

Att kommunen står i vägen för höjda lärarlöner kom även upp till diskussion på Björkbarksskolan. 

Kjell, lärare i SO, var av åsikten att kommunerna inte sköter sitt huvudmannaskap av skolan: 

 

[…] det är ju en helt annan syn på vad läraryrket är [som krävs], vad är det värt, man måste värdera 

upp yrket. Man måste sätta en prislapp på det vi gör och det har man väldigt svårt att göra och jag tror 

att det är väldigt svårt att göra det eftersom det är kommunerna som så att säga äger lärarna idag. […] 

Att göra det [höja lönen] utifrån en kommunal verksamhet tror jag är väldigt svårt. Jag tror det fodras 

att det sker centralt annars måste man ju ha en farbror stat som går in och talar om för kommunerna 

att ni ska ha den här prislappen, lärarna ska ha minst det här. Och det har vi en lagstiftning idag som 

säger att så får vi inte göra, staten får inte gå in och peta i detaljer, då måste man ändra lagen. […] de 

lovar till höger och vänster att de ska lyfta lärarna, både status och löner så måste det på något sätt 

regleras centralt, jag tror det blir väldigt svårt annars. 

 

Kjell var alltså av åsikten att lärarnas arbete inte värderas tillräckligt högt i lönekuvertet och menar att 

ett hinder för att en löneökning och därmed statusökning för lärarna ska ske är att kommunerna sitter 

på skolans budget. Han är övertygad om att det krävs en central åtgärd för att komma åt problemet. 
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Han menar att regeringens satsning på att höja lärarnas status blir uddlös om man inte går in och tar 

hela ansvaret för skolan. Något som även Vlachos och Fredriksson pekar på i sin rapport till det 

Finanspolitiska rådet där de argumenterar för att det kommunala huvudmannaskapet över skolan gör 

det svårt för staten att påverka lärarnas lön och därmed också höja deras status.279 Kjell menade vidare 

att kommunerna sitter på för många stolar och att man ställer grupper mot varandra vilket i slutändan 

leder till att det satsas för lite på skolan, 

 

Kommunen tittar i sin kassa och tänker kanske visst vi kan höja lärarnas löner men det betyder att då 

får inte åldringsvården något, vilka ådringar ska vi slänga ut på gatan? Man ställer grupper mot 

varandra. Man får helt enkelt från statens sida skräddarsy, de här pengarna är till lärarna.280 

 

Stöd för lärarnas kritik- som framkommit ovan- mot det kommunala huvudmannaskapets negativa 

påverkan på löneutveckling och statushöjning går att hitta i Johanna Ringarps forskning. Ringarp 

menar bland annat att lärarnas handlingsutrymme och status minskade när kommunen tog över 

ansvaret för skolan till förmån för andra yrkesgrupper som ekonomer och rektorer.281  

Tid att faktiskt vara lärare 
Ett annat tema som kom upp när lärarna diskuterade förändringar de tror kan förbättra arbetsvillkoren 

och höja lärarnas status handlade om lärarnas totala arbetsbörda. Detta ges även exempel på i 

inledningscitatet där läraren Stina kräver mer respekt för yrket och att man ger lärarna tid till att vara 

just lärare.282 Bilden som Stina gav angående lärarnas totala arbetsbörda är en bild som vi mött på 

samtliga av de skolor vi utförde våra intervjuer på.283 På Grankotteskolan hänvisade textilslöjdsläraren 

Eva till en artikel, publicerad i morgonpressen, där lärarnas arbetsbörda lyftes: 

 

Det var en väldigt bra artikel idag i Stockholmsbilagan i DN. Han var lärare i NO/Matte på Vasa real 

och han säger det här just med att all den här jäkla dokumentationen […]. Man kan inte lägga upp sin 

undervisning som man vill, för att man ska kunna pricka av som det är nu, det är ett helt annat sätt, 

det var väldigt bra formulerat. Det där att nu är det så jäkla styrt om man ska följa och fylla i allt de 

där.284 
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Eva håller med artikelförfattaren om att arbetsbördan med all dokumentation har blivit alldeles för 

hög. Lena på Asplövsskolan var inne på samma linje och gjorde en jämförelse med hur det såg ut när 

hon började arbeta som lärare, ”Jag började jobba 93, det var ett annat jobb då faktiskt. Det var inte, 

all den här dokumentationen fanns ju till exempel inte. Man hade liksom inte en miljard konferenser 

hela tiden.”285 Att arbetsbördan har blivit större är alltså något som flera av lärarna vi har intervjuat har 

gett uttryck för. Även Irene på Tallbarrsskolan var av uppfattningen att läraryrket, innan hon själv blev 

yrkesverksam, var mycket mer av ett akademiskt yrke och att man då hade större möjlighet att bara 

ägna sig åt undervisningen och planeringen av densamma. Hon drog även paralleller till lärarnas 

arbetsvillkor i länder som Italien och Polen, där situationen enligt henne ser annorlunda ut: 

 

Det har man ju hört att det var ju verkligen ett akademiskt yrke på det sättet att, ja, man kunde styra 

sin tid och sitt innehåll totalt, som läraryrket fortfarande är när vi träffar våra kollegor i Italien eller 

Polen eller vad det nu är liksom. De jobbar ju halva dagar och sen, funderar de lite. Jamen, de har ju 

inte det som vi har, de behöver inte sitta, de behöver inte göra allt administrativa som vi behöver göra 

[…].286 

 

I citatet ovan förstår man att läraren tycker att den administrativa delen av yrket tar alldeles för mycket 

tid från själva undervisningen. På Björkbarkskolan ger Lotta uttryck för att den rådande situationen är 

frustrerande: ”Man känner att man inte hinner göra det som vi vill, man hinner inte lära ut på det 

sättet, vi hinner inte umgås med eleverna på det sättet vi vill. Det är så mycket annat som är i fokus. 

Det är all dokumentation.”287 

            Utifrån dessa målande citat kan man förstå att den administrativa arbetsbördan upplevs som ett 

hinder för att utföra ett så bra jobb som möjligt. Många av lärarna menar även att den sociala biten tar 

väldigt stor del i anspråk av deras totala arbetstid. Med hänvisning till Stenlås skulle man kunna hävda 

att lärarna har så pass stor arbetsbörda att deras professionella autonomi kringskärs.288 

Den bristande tilltron till lärarnas kompetens – och de förödande 
konsekvenserna av detta 

Ett annat problem som lyftes fram i intervjuerna och som lärarna menade var avgörande att komma 

tillrätta med för att höja yrkets status var den bristande tilliten till lärarna och tron på deras kompetens. 

Här lades en stor del av skulden på medierna, men även de folkvalda som i sin iver att göra politiska 

poänger på motståndarnas bekostnad ständigt klankar ner på skolan och dess lärare. Irene lyfte fram 
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den omfattande kontrollen av lärarna och skolverksamheten som ett exempel på den bristande tilliten, 

och ifrågasatte kraftfullt densamma: 

 

[K]ontrollen, det är väl det som jag skulle vilja ha bort, att [man] litade på lärarkåren, som 

yrkesgrupp, som profession. Lita på att vi gör ett bra jobb, att vi kan vårt jobb, lägg inte så mycket 

resurser på att bevaka oss. Det räcker med de lagar som finns. Följer man inte lagarna, nä men då kan 

[man] inte vara här. Men så länge man följer lagarna då är det fine, och då behöver man inte alla de 

här kontrollorganen som finns nu. [---] Det finns ingen tillit […] och det kan man känna skulle 

behövas mer. Den här toppstyrningen blir ju inte bra. Om det finns någon slags intention att höja 

professionalismen och statusen så är det ju kanske inte rätt.289 

 

Det som beskrivs i det ovanstående citatet är politikernas bristande tilltro till professionsstyrning på 

skolområdet, en tilltro vars försvagning manifesterades i att politikerna under 1990-talets senare del 

skärpte uppföljningen, eller resultatstyrningen, i den målstyrda skolan.290 Ett annat exempel på den 

ökande kontrollen av skolan och lärarna, som tagits upp tidigare i undersökningen, är det utökade 

antalet nationella prov. De lärare vi intervjuat såg visserligen dessa prov som en typ av kontroll, men 

då de uppskattade deras positiva kvaliteter, exempelvis som kalibreringsverktyg, är de inte en typ av 

kontroll de såg det som viktigt att bli av med, trots att det, som poängterats i tidigare kapitel, kan anses 

negativt i en professionaliseringssträvan. 

            På Grankotteskolan beskrev Cecilia ett allmänt misstroende mot lärarna, och fick då medhåll 

av sina kollegor, ”Man hittar verkligen fel, typ ’Vad gör de under juni, juli och augusti, vad gör de 

efter tre?’ Media har en stor del i det hela. Det är klart man ska lyfta problematik, men inte bara. Man 

måste förmedla en positiv bild kring yrket.”291 Malin menade att det fria skolvalet och ”utbildningen 

som en form av handelsvara”, där betygen fungerar som nyckel i utbildningskarriären, ökar pressen på 

lärarna. Om systemet såg annorlunda ut, om intagningen till universiteten exempelvis byggde på 

intagningsprov i stället för betyg, tänkte Malin att pressen på lärarna skulle minska och att de då 

kanske skulle ha ”lite mer mod att säga ifrån, att ’Nä men nu bestämmer vi över våran undervisning!’” 

och att rektorn skulle haft modet att ställa sig bakom lärarna och säga att ”de vet vad de gör”. Hon 

ansåg att lärarna måste ta makten över sin egen verksamhet, ”för vi vet ju vad vi gör, men till slut tror 

man ju att man inte själv vet vad man gör.”292 Kollegan Cecilia, som arbetat som lärare i över 40 år, 

kände att statusen sjunkit sedan hon började, ”för att då lyssnade föräldrar på vad lärarna sa, eller vad 
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skolan sa. Nu gör man inte det, nu lägger man alla krav på lärarna. Och jag tror att många [lärare] 

backar eftersom de inte vill gå i konflikt på olika sätt.”293 Hon upplevde att ett problematiskt skifte 

skett, som innebär att väldigt många krav ställs på skolan och dess lärare, men att skolan och lärarna 

inte får ställa några krav på elever eller föräldrar: 

 

[S]å var det inte tidigare. Då kunde man ställa krav på föräldrarna och eleverna. Nu är det de som kan 

ställa krav på oss. Är det vilken lärare som är snällast och sätter högst betyg, är det den som inte 

ställer så mycket krav, eller utifrån vilka kriterier väljer de då lärare? Jag tror att om man ska höja 

statusen så måste man anse att läraren är kapabel och att man lyssnar på vad lärarna faktiskt säger.294 

 

Denna bild kan sägas korrespondera med vad som i styrningslitteraturen benämns marknadsstyrning, 

ett perspektiv enligt vilket legitimiteten skapas genom att elever och föräldrar har valfrihet och där det 

mer är marknadshänsyn än regeltolkning eller professionell bedömning som utgör viktiga 

beslutsgrunder för läraren, som här förvandlats till ett slags säljare. Denna modell för styrning har de 

senaste decennierna slagit igenom för att idag återfinnas sida vid sida med tidigare styrmodeller och 

vågar vi påstå, utgör ett hot mot lärarnas autonomi och i förlängningen professionsstatus.295  I 

överensstämmelse med denna argumentation såg Cecilia lärares rätt att ställa krav på eleverna och 

deras föräldrar som nödvändigt för att höja skolans och lärarnas status. Kollegan Sofia påpekade att 

misstroendet mot lärarna är unikt jämfört med andra yrkesgrupper och hon menade att det vore 

otänkbart för de flesta att säga till exempelvis en läkare eller banktjänstemän att ”Nu tror jag att du har 

missbedömt det hela”, medan lärares åsikter ständigt ifrågasätts.296 Lärarna på Asplövsskolan var inne 

på samma spår: 

 

På den här skolan är det ju väldigt mycket föräldrar som tycker saker och som nästan kan tycka att de 

vill komma in och ta över undervisningen i vissa fall. De skulle ju göra det bättre kan de ju tycka.297 

 

De kan ju skicka mail som är så fruktansvärt oförskämda så att det finns inte. Men de skulle aldrig 

skicka det till nån annan, men lärare går det liksom bra att skicka till.298 
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Lärarna upplever alltså att det finns ett misstroende gentemot dem, och att de inte har någon respekt 

hos elevernas föräldrar. I stället, menade de, hade kraven ökat på lärarna, samtidigt som det inte längre 

gick att ställa krav på elever och föräldrar. Bristen på tillit och förtroende är mycket problematisk, då 

just ”ett tydligt förtroende för den professionelle från såväl elever och föräldrar som arbetsgivare och 

staten” är en förutsättning för att yrkesprofessionalism på sikt ska kunna uppnås.299 

”Det är ju inte så att det bara är elände, men bilden av skolan är 
förskräcklig”300 

Den bristande tilltron till skolan och lärarna ansågs bland annat bero på mediernas gestaltning. Flera 

av de intervjuade lärarna beskrev hur felaktiga bilder av skolan slagit rot och fått spridning hos 

allmänheten, och den stora boven ansågs då vara media, även om både politiker och de egna 

fackförbunden också ansågs ha en del i skulden. Detta stämmer ganska väl överens med en 

beskrivning av samtidens politiska tillstånd som medialiserat, vilket innebär att medierna är “ytterst 

inbegripna i politiska processer på samtliga nivåer via genomslagskraften hos de 

verklighetskonstruktioner som resulterar ur mediernas urval och inramning av innehåll.”301 Men på 

vilket sätt är den medialiserade utbildningspolitiken egentligen relevant för läraryrkets status och 

lärares möjlighet att hävda sin professionalitet? Helt enkelt genom att samtalet i media påverkar 

allmänhetens och politikers uppfattningar, vilket i sin tur, genom diverse policybeslut sätter ramarna 

för lärares yrkesutövning och yrkesvillkor.302 Forskaren Matilda Wiklund menar att det är tydligt 

exempelvis hur de bilder av skolan som DN skapat har fått fäste genom en offentlig diskussion och när 

hon studerade 2008 års pressmeddelanden från Utbildningsdepartementet fann hon en påtaglig 

överensstämmelse mellan den utbildningspolitiska viljeriktning som dominerade DN:s debatt- och 

ledarsidor under 1990-talet och de reformförslag som Utbildningsdepartementet presenterade under 

2008.303 

            På frågan om de kände igen sig i den bild av skolan som kommer fram i media svarade 

samtliga lärare på Grankotteskolan nej.304 En lärare där menade att det visserligen finns problem i 

skolan, men att media trots det har ett ”ansvar att ge en rättvisande bild och lyfta fram positiva 

exempel också.”305 En lärare på en annan skola sa att 
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Det är väldigt märkligt också, att det är den [felaktiga] synen som ska få lov att vara den gällande. 

[…] För det tycker jag är det stora problemet. Hur synen på skolan, synen på professionen, synen på 

organisation och allting, utifrån, hur det sänker skolan. Hur man ständigt och jämt får höra vad lärare 

gör för fel, vad rektorer gör för fel, hur skolan [-]. Det är väldigt mycket som bara är ”eurgh eurgh 

eurgh”. Så man måste åka till Belgien för att höra, jag var på en konferens förra året, att ”Åh men titta 

här på de här resultaten, här ligger Sverige i topp, och här.” ”Va?” Varför är det ingen som säger det i 

Sverige.306 

 

I detta citat beskrivs den felaktiga bilden av skolan som ett stort problem och som något som sänker 

skolan och lärarna. Precis samma sak uttryckte Stina på Asplövsskolan då hon beskrev ”nerräkningen 

av lärarkåren” som ”katastrofal”.307 Läraren Jonas var irriterad på att skolan beskrivs felaktigt i 

medierna och han berättade om något han sett nyligen: 

 

Det har varit en artikelserie i DN nu om Stockholms skolor och det finns faktafel där, det stämmer 

inte, man målar upp en fiende som inte finns och sedan skjuter man ner den, det finns någon slags 

politisk poäng i det.308 

 

Kollegan Irene tog också upp mediernas roll och beskrev vidare hur den bild som förmedlas i tidningar 

och tv sedan upptas som sanning hos allmänheten: 

 

Jag vet inte vad det är media speglar eller vad det är de vill spegla, om det är […] nån politisk 

agenda, det vet jag inte. Men du kan sätta dig på vilken middag du vill […] och bara få höra vilka 

idioter det är som läser till lärare, för det är ju bara såna som inte kommer in nån annanstans. Eller 

hur. I tidningarna står det ”Vem som helst kommer in på lärarutbildningen”. Ja, men det står inte vem 

som kommer ut!309 

 

Denna förminskande syn på lärare tog även Lena upp, 

 

Det är så typiskt. Man kan kasta hur mycket skit som helst på alla som jobbar i skolan, och även på 

eleverna. Man idiotförklarar alla som befinner sig i skolan, liksom. Utan att skämmas. Jag fattar inte 
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hur det är tillåtet. Tänk det här hemska, hemska programmet Klass 9A. Med de här expertlärarana 

som skulle komma dit och styra upp. Tänk motsvarande på en polisstation. Tänk motsvarande bland 

läkare. Alltså, det är helt otänkbart att det skulle gå, men lärare kan man sparka på. Jag blir helt galen 

alltså.310 

 

Ett problem som togs upp var att lärare mycket sällan hörs i debatten, varför de ju aldrig har en chans 

att försvara sig emot kritik som den som Lena beskrev i citatet ovan. Irene sa att: 

 

Lärare blir inte hörda i debatten. Man kan slå på vilket debattprogram som helst som handlar om 

skolan. Du har föräldrar, du har elever, du har politiker från både kommun och regering, du har 

rektorer, och ibland, men det är väldigt sällan, någon lärare. Man tycker ju att om man attackerar 

skolan så skulle ju vi lärare få säga något om det.311 

 

Vid sidan av medierna ansåg ett antal av lärarna att även politiker var delaktiga i spridandet av den 

negativa bilden av skolan. En av dem sa att ”det finns ju alltså en politisk agenda med det här, hela det 

här snacket om flumskolan och […] att man ska återupprätta nån slags auktoritär lärargestalt”.312 En 

annan sa att, 

 

Det är absolut en politisk grej. Jag menar det är ju deras sätt att försöka plocka poäng. Då ska 

oppositionen tycka att det är skit och så ska man hålla på med de här grejerna, hit och dit, och det blir 

ingen ordning på nånting. Det finns ingen riktlinje genom åren. [---] Många lärare tycker ju att 

läraryrket som sådant är roligt, och man tycker det är kul med eleverna och alltihopa, men 

förutsättningarna är ju jättedåliga. Med allting. Hur det är uppstyrt runt omkring, det är ju det som är 

så dåligt, och det vill de ju bara inte ta på för det är det som kostar pengar. Och då är det lätt att säga 

att det är fel på ditten och datten, fel på utbildningen eller det är fel på det här och vad det nu är för 

nånting. [---] Det är väl lätt, det är ju det som är fyrkantigt och som du på nåt sätt kan kontrollera, 

alltså, då går man på de grejerna.313 

 

Ytterligare en lärare sa att ”när skolan beskrivs från politiskt håll, då känner inte jag igen bilden som 

målas upp av den svenska skolan”. 314  Lärarna Lena och Stina ansåg dessutom att det egna 
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fackförbundet var bidragande till den negativa bilden av skolan. Lena menade att förbunden utnyttjade 

den felaktiga bilden av skolan för att kunna få igenom olika krav, med den trista konsekvensen att de 

genom detta bekräftade den inkorrekta bilden. Stina beskrev fackförbunden inte som ett stöd utan som 

ytterligare en organisation ovan lärarna: 

 

De står ju inte upp för oss i alla fall. De vet ju hur läget är och ändå är det såhär, nåt mischmasch, 

litegrann. Och så ska vi va jätteglada över att de kommit fram till det här avtalet som är så uruselt, 

och så får vi inte ens strejka liksom. Ja men tack!315 

 

Dra i reformbromsen, och gå hem och gör läxan! 

De reformer som diskuteras i denna uppsats har inneburit påtagliga förändringar på skolområdet och 

således för de som är verksamma i skolan, eller med Irenes ord: ”Det är så mycket nytt som har 

kommit med alla dessa reformer, så det bara ’whaoao, och så det där också’”.316 

            Vid intervjuerna fördes önskningar om kontinuitet på tal. På Björkbarksskolan beskrevs den 

bristande kontinuiteten som ett genomgående problem, det var något som de alla var överens om.317 

Skolsystemets återkommande förändringar sågs både som ett praktiskt problem i verksamheten och 

som negativt inverkande på läraryrkets status. Lotta pratade om hur förändringarna i skolans 

”stadieindelning”, från mellan- och högstadium till årskurs 1–5 och 6–9, och tillbaka igen, påverkat 

deras skola: 

 

Nu har man ju ändrat tillbaka litegrann kan man ju säga, man får ju i princip slutbetyg i årskurs sex 

och så börjar det om med årskurs sju till nio, vilket ställer till det jättemycket för oss för då får vi 

elever som ska ha betyg i sexan som vi inte har haft fem år innan. […] Det var ju på grund av 

förändringar som det här blev en årskurs sex till nio skola. Nu skulle det ju vara bättre om vi var sju 

till nio. Eller fyra till nio.318 

 

Utöver de rent praktiska problemen betonades, som nämndes ovan, även de negativa effekter de 

återkommande utbildningspolitiska reformerna tros ha på läraryrkets status: ”Blir det också inte 

väldigt konstigt [-]. Är det inte det här som också gör att lärare får liksom lägre status, att man ändrar 

hela tiden?”319 Relaterat till professionsteoretiska utgångspunkter, där en yrkeskårs autonomi är viktig 
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för professionsstatusen är detta en helt rimlig slutsats. Precis som Johanna Ringarp påpekat har 

lärarkåren svårt att leva upp till idealbilden av en profession, som ju postulerar yrkesmässig och 

kulturell självständighet, och denna problematik lindras självfallet inte av att villkoren för 

yrkesutövningen återkommande ändras. Ringarp valde att definiera läraryrket som en 

välfärdsprofession, med motiveringen att det i sina professionaliseringssträvanden är och länge har 

varit beroende av välfärdsstatens goda vilja. 320  Just uppfattningen att skolan och lärarna är i 

politikernas händer, som en bricka i det politiska spelet, var något som också kom fram i intervjuerna. 

”Men det är ju alltid så att så fort det blir en ny regering så ska de ge sig på skolan”, sa Lena från 

Asplövsskolan och kollegan Stina höll med, ”Ja men jag menar det, det är det första de tar till. Det är 

det första de bara ’Men åh där fiskar vi!’”.321 Hon beskrev skolan som en slagpåse som utsätts för 

olika politiska ingrepp i kampen om regeringsmakten, hur politikerna försöker plocka poäng genom att 

kritisera motståndarnas politik och vid ett eventuellt maktövertagande genomför reformer ”hit och dit, 

det blir ingen ordning på nånting, det finns ingen riktlinje genom åren”. Just en stadig riktlinje för 

skolan, något mer beständigt, var en av de sakerna hon önskade sig mest. 322  

            På Tallbarrsskolan uttryckte Jonas en viss reformtrötthet och påminde om hur lång tid det tar 

för reformer att sätta sig på skolområdet, inte minst förändrade läroplaner exempelvis. 

 

Jag kan ju bli lite trött på att det hela tiden ska ändras. […] Det var nån som sa att det tar […] trettio 

år för en läroplan att sätta sig, innan man märker om det funkar. För det handlar om att de lärare som 

går utbildningen ska hinna komma ut i skolan och alla som jobbar i skolan, som jobbat under den 

gamla, ska hinna gå i pension. Först då kan man säga att den är implementerad, och vi har aldrig haft 

en läroplan i trettio år.323 

 

På tal om den kritik som riktats mot lärarnas stora administrativa börda, inte minst beträffande de 

individuella utvecklingsplanerna som ska upprättas för varje elev, betonade han att man inte får 

”slänga ut barnet med badvattnet bara för att det rör sig om något administrativt. […] Det är viktigt 

med kontinuitet.” 

            Också på Björkbarksskolan lyftes förändringshetsen och bristen på kontinuitet som något som 

retade lärarna. Anna uttryckte irritation över utbildningsminister Björklund och hur han ”fortfarande 

[skyller] på socialdemokraterna. Han bara hittar på en massa saker och allting blir tokigt, och sen 

                                                        
320 Ringarp, Professionens problematik, s. 31, 33. 
321 Lena och Stina, intervju på Asplövsskolan, 8/5-13. 
322 Stina, intervju på Asplövsskolan, 8/5-13. 
323 Jonas, intervju på Tallbarrsskolan, 6/5-13. 
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kommer han på en ny grej, men det är aldrig hans ansvar.”324 Detta kommenterade Kjell med att ”Man 

skulle vilja säga till politikerna, ’Tänk till igen, gör er hemläxa. Gå hem och förankra saker och ting i 

verkligheten först, och sen kan ni komma med nya förslag, kolla hur det ser ut.’”325 Med detta citat är 

det strax dags att gå vidare mot uppsatsens avslutande del, men först en kort sammanfattning av detta 

avsnitt. 

Sammanfattning 

För att sammanfatta detta avsnitt kan sägas att de intervjuade lärarna lyfter fram ett antal saker som de 

anser måste förändras för att läraryrkets status ska kunna höjas. För det första rör det sig om höjda 

löner, för alla lärare, både för att lärarna förtjänar det och för att det är en nödvändighet för att locka 

studenter att välja lärarutbildningen och på så sätt säkra en bra skola. Ett problem som identifieras är 

det kommunala huvudmannaskapet, som anses försvåra för löneökningar. Större resurser ansågs också 

behövas för att kunna lätta på lärarnas arbetsbörda, vilken upplevdes som alltför tung. Ett annat stort 

hinder för läraryrkets ökade status ansågs vara den bristande tilltron till och respekten för lärarna, 

något som lärarna ansåg var en följd av bland annat medias ensidiga eller helt enkelt felaktiga 

rapportering. Även politiker och fackförbund ansågs bära en del av skulden till detta. Dessutom 

beklagades bristen på framförhållning och kontinuitet i utbildningspolitiken. 

  

                                                        
324 Anna, intervju på Björkbarksskolan, 7/5-13. 
325 Kjell, intervju på Björkbarksskolan, 7/5-13. 
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3. Avslutande sammanfattning 
och analys 
I uppsatsens avslutande del sammanfattar vi resultaten, knyter an till de viktigaste begreppen för 

undersökningen, och tillåter oss att resonera lite mer fritt kring det vi kommit fram till. Vi lyfter fram 

de senaste turerna kring de i uppsatsen berörda ämnena och återkopplingar görs löpande till uppsatsens 

utgångspunkt, nämligen professionsteori. Avslutningsvis ges några förslag till vidare forskning på 

området. 

            En av de frågeställningar som legat till grund för denna undersökning är hur högstadielärare ser 

på lärarlegitimationsreformen i relation till läraryrkets professionsstatus. De slutsatser vi kunnat dra av 

vår undersökning är att lärarna anser att implementeringen brustit vilket lett till att trovärdigheten 

sviktat och legitimationens status urvattnats när det ena undantaget efter det andra gjorts. Dessutom 

anser lärarna att det är oklart vad skillnaden egentligen är mellan examen och legitimation, varför de 

ifrågasätter att legitimationen skulle kunna höja yrkeskårens status. 

            Nära knuten till legitimationsreformen är introduktionsperioden med dess 

lämplighetsprövning, även om dessa behandlades åtskilt i undersökningen. Introduktionsperioden 

ansågs av några lärare komma alldeles för sent, åtminstone i funktionen som kontrollinstans, även om 

introduktion med handledning och stöttning sågs som något positivt som flera lärare själva hade velat 

ha när de var nya i yrket. Tveksamhet rådde kring huruvida rektor skulle våga underkänna en lärare 

efter omkring fem års studier och ett års introduktion, varför lämplighetsprövningens effekt och 

rättssäkerhet ifrågasattes. Sedan våra intervjuer gjorts har det även kommit nya politiska utspel. I en 

debattartikel skrev bland annat utbildningsminister Jan Björklund att tanken är att 

lämplighetsprövningen i och med introduktionsperioden slopas och legitimation utfärdas vid examen i 

och med att försök med lämplighetsprov vid intagningen till lärarutbildningen införs och prövningen 

under den verksamhetsförlagda utbildningen förtydligas. Detta underminerar i så fall en stor del av 

reformen med legitimation och introduktionsperiod, och de lärare som inte sett någon reell skillnad 

mellan examen och legitimation får verkligen vatten på sin kvarn. Om legitimation ändå likställs med 

examen är det oklart vilken funktion den fyller, inte minst för yrkets professionsstatus. I stället blir den 

bara en i raden av reformer som pådyvlas lärarkåren uppifrån och således naggar dess autonomi i 

kanten.326 

                                                        
326 Jan Björklund m.fl., ”Tio förändringar som ska rädda den svenska skolan”, debattartikel i DN, 

http://www.dn.se/debatt/tio-forandringar-som-ska-radda-den-svenska-skolan/, publicerad 3 juni 2013, 
hämtad 1 september 2013, kl 21:50. 
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            En annan forskningsfråga rörde karriärtjänster och deras potentiella effekt på 

professionsstatusen. Precis som med legitimationsreformen ansågs inte heller denna reform ordentligt 

implementerad och den ansågs ha kommit alldeles för hastigt på. Eftersom självbestämmande är en 

viktig aspekt av professionsstatusen för en yrkeskår så är det helt rimligt att lärarna är tveksamma, 

eftersom de inte själva varit med och beslutat och implementerat. Reformen har presenterats som en 

möjlighet för lärarna att höja både lön och status, men just eftersom lärarna inte varit delaktiga i 

besluten kring reformen och inte heller är delaktiga vid tillsättningen av karriärtjänster går det att 

hävda att reformen faktiskt försvagar lärarnas professionsstatus. Denna typ av problematik är också 

kärnan i den kritik som utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv kan riktas mot alla de här studerade 

reformerna, nämligen att lärarna på det stora hela saknar inflytande. Vidare var vissa lärare också 

tveksamma till en (löne-)skiktning av kåren över huvud taget, och generellt ansågs att alla lärares löner 

borde höjas. Således delade de inte ekonomerna Fredriksson och Vlachos inställning i frågan, eftersom 

de ju menar att just bristen på lönedifferentiering inom läraryrket bidrar till svårigheterna att locka 

studenter att välja yrket, vilket kan hävdas späda på den låga statusen.327 Beträffande yrkets status och 

karriärtjänsterna är det för övrigt möjligt att tänka sig att karriärtjänsterna faktiskt kan sänka 

yrkesstatusen ytterligare, eftersom den skiktning som dessa tjänster utgör innebär att den stora massan 

lärare då bara kommer att vara ”vanliga” lärare och ”inte ens förstelärare”. På så vis inordnas den stora 

massan lärare på en position än längre ner i statushierarkin. 

            I diskussionerna om karriärtjänster diskuterades främst förstelärartjänsterna. Lektorstjänsterna 

intresserade inte lärarna alls. Inte konstigt tycker vi, eftersom dessa tjänster snarare riktar sig till 

licentierade akademiker och universitetslektorer än lärare. 

            När det gäller lärarutbildningen var många av lärarna, trots att de genomgått olika utbildningar 

vid olika lärosäten, mycket kritiska. Det gällde inte studierna i undervisningsämnena, vilka till och 

med hyllades av några av intervjupersonerna, utan utbildningens yrkesspecifika områden, såsom 

pedagogik och didaktik, vilka ansågs hålla en alltför låg nivå. Något lärarna önskade var att 

kopplingen mellan teori och praktik skulle stärkas i utbildningen, exempelvis genom att fler 

yrkesverksamma lärare undervisade på utbildningen. Just detta sammanfaller med en av intentionerna i 

den nya utbildningen. I denna utbildning har också tydligare indelningar gjorts, på så vis att den 

utbildningsvetenskapliga kärnan ska vara anpassad för det åldersspann som den blivande läraren ska 

undervisa inom. Detta ansåg flera lärare vara positivt. Utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv kan 

detta anses höja högstadielärarnas status, som då tydligt kan skilja sig från ”småskollärare”. Som 

konstaterats ovan, i diskussionen om karriärtjänster, rådde viss tveksamhet inför en skiktning av 

lärarkåren i olika kategorier. Samtidigt kan vi här se att några lärare, när det gäller skiktning i 

utbildningen, var positiva. Detta behöver inte vara en motsägelse. Vi har intervjuat högstadielärare, 
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sådana som Ringarp skulle definierat som SACO-lärare, det vill säga de tidigare läroverkslärarna, de 

lärare med högst status som också var de som förlorade mest på kommunaliseringen. Att de vill 

återupprätta sin status är helt logiskt, och när de motsätter sig framför allt den lönedifferentiering som 

karriärtjänster innebär kan vi inte per automatik utgå ifrån att de motsätter sig all lönedifferentiering 

mellan olika lärarkategorier. Vår tolkning är att de inte vill ha skiktning inom sin egen grupp. Det kan 

tolkas som att de värnar sina egna samtidigt som de upprättar gränser gentemot andra. Om så är fallet 

är talet om en lärarkår missvisande, och visar dessutom på problemen med olika insatser för att höja 

denna enda lärarkårs status. 

            Vidare ansåg de intervjuade lärarna att ämneskompetens är mycket viktigt i deras yrke, men 

trots det betonade de den didaktiska kompetensen än mer. Dessa preferenser sammanfaller faktiskt 

med intentionerna för den nya lärarutbildningen. Att utbildningen är i linje med lärarnas önskemål 

skulle varit positivt för professionsstatusen, om det inte vore för att det mer eller mindre ter sig som en 

slump. Precis som med övriga diskuterade reformer är problemet också här att lärarna inte varit med 

och bestämt själva, annat än genom sina fackförbund som utgjort remissinstanser på väg mot förslaget. 

Det kan dock hävdas att fackförbunden och dess toppar är så väldigt långt ifrån de vanliga lärarna att 

detta är irrelevant. 

            Beträffande de nya kursplanerna i Lgr11 anser en del lärare att styrdokumenten bör vara än 

mer tydliga eller styrande till sin karaktär, samtidigt som andra lärare upplever de nya kursplanerna 

som en stressfaktor som påverkar yrket negativt. Om det stämmer att de nya kursplanerna utgör en 

ökad arbetsbörda kan detta sägas påverka yrkets status negativt, eftersom det knappast är attraktivt 

med en alltför stor belastning i arbetet. Det finns dock invändningar mot detta. Exempelvis kan 

läkaryrket nog ofta beskrivas som tungt, men skillnaden är att läkaryrket redan från början är en stark 

profession, till skillnad från läraryrket som kan beskrivas som betydligt svagare. Exempelvis var det 

med denna svaghet som Johanna Ringarp i sin avhandling förklarade varför lärarkåren inte kunde stå 

emot den deprofessionalisering som kommunaliseringen bidrog till.328 Detsamma kan tänkas gälla här: 

läraryrket tål helt enkelt inte vilka smällar som helst. 

            Det har även framkommit åsikter om att läroplanen i dess nuvarande form inte innebär så stora 

förändringar för yrket som sådant. Denna mångfald av åsikter – från att Lgr11 innebär stora 

förändringar till nästan inga alls – går att förklara med Lipskys frontlinjebyråkratiteori. Det är helt 

enkelt inte möjligt att styra alla lärare hur som helst, utan en hel del av dem kommer att använda sitt 

tolkningsutrymme på ett för dem fördelaktigt sätt. Exempelvis Morawski menar dock att Lgr11 

innebär inskränkningar i lärarnas valmöjligheter, något som inverkar negativt på professionsstatusen. 

Om detta stämmer är det förstås problematiskt om inte lärarna själva inser det, eftersom de då riskerar 

                                                        
328 Ringarp, Professionens problematik, s. 186. 



 86 

att heja på inskränkningar i autonomin, när de egentligen vill försvara yrket. Det behöver dock inte 

vara så polariserat. Teori är teori och verklighet är något annat. 

            När det gäller de nationella proven ansåg en majoritet av de intervjuade att proven fungerar bra 

som kalibreringsverktyg i den egna bedömningen. Vissa av de intervjuade lärarna betonade provens 

kontrollfunktion men de flesta upplevde att provens positiva kvaliteter, främst som bedömningsstöd, 

var viktigare att lyfta fram. Endast på en av intervjuskolorna drog man parallellen att de nationella 

provens ökande betydelse kan leda till en deprofessionalisering av yrket då de bedömningar den 

ansvariga pedagogen gjort under en längre period inte väger mer än ett prov som är konstruerat av 

andra.  

            Som konstaterades i inledningen har denna undersökning en emancipatorisk målsättning i att vi 

vill låta lärare komma till tals i frågor som rör deras yrke. Av denna anledning var det under 

intervjuerna relevant att låta lärarna tala fritt. Detta innebar att de inte endast talade om de för 

undersökningen aktuella reformerna utan också om sådant som de själva ansåg vara av vikt för 

möjligheten att höja yrkets professionsstatus, eller status i allmänhet. Det som lärarna talade om allra 

mest, vilket kom upp i flera olika sammanhang under intervjuerna, var lönefrågan. De ansåg sig vara 

värda en högre lön, och de menade även att detta skulle leda till ökad status för yrkeskåren. Även 

andra delar av skolekonomin ansåg de behövde förstärkas. Exempelvis önskade de ökade resurser för 

att minska arbetsbördan för att möjliggöra fokus på kärnverksamheten, vilken de anser bör vara 

undervisningen. Ett annat tema som här lyftes var den bristande tilltron till lärarna, inte minst från 

politiker. Den felaktiga och nergörande mediebilden av skolan ansågs vara en förklaring till 

underskottet på tillit, något det finns visst stöd för i forskningen. En av de saker som lärarna önskade 

mest av allt var framförhållning och kontinuitet från politikernas sida, inte minst eftersom de ständiga 

svängningarna underminerar tilltron till skolan som stabil institution – och lärarna. 

            Om vi ska våga oss på en väldigt generell tolkning av resultaten vill vi påstå att vi ser en 

samstämmighet mellan de lärare vi intervjuat, trots att lärarna är olika gamla, har gått olika 

utbildningar vid olika lärosäten, har varit yrkesverksamma olika länge, undervisar i olika ämnen och i 

skolor med olika huvudmän i skilda delar av Stockholm. Vissa av de aktuella reformerna har ansetts 

varit bra ”på pappret”, men samtliga reformer, förutom införandet av Lgr11 och eventuellt den större 

mängden nationella prov, beskrivs ha brustit i implementeringsfasen. Vidare vill vi poängtera att även 

om en reforms innehåll inte i sig behöver ha negativ inverkan på yrket så kan ju reformen som sådan 

ha det. Detta eftersom reformer för det första antyder att något är fel och för det andra för att de 

kommer uppifrån, och i detta fall saknar förankring hos lärarkåren. Detta tycks vara det stora 

problemet kring de senaste årens reformhets kring lärarna, nämligen att det handlar om så kallad ”top-

down”-styrning, vilken inte är förenlig med professionsstyrning och en professionell lärarkår med hög 

status. 
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            Denna uppsats inleddes med ett citat från Ola Håkansson, en arg lärare som tröttnat på att 

beslutsfattarna inte lyssnar eller litar på lärarna och att de i stället för att ta tag i de riktiga problemen 

som tidigare reformer skapat låter ytterligare reformvindar dra igenom skolan. Ola menade att lärarna 

måste ta plats och visa att de är viktiga för samhället och att läraryrket förtjänar högre status, eftersom 

det bara är då lärarutbildningen återigen kan bli ett attraktivt val för studenterna.329 Med denna uppsats 

har vi velat göra just detta som Håkansson efterlyser. Det är med glädje vi under arbetets gång också 

kunnat notera att det är fler än vi som vill bidra i detta arbete. I april tidigare i år gjorde Freddy Grip, 

som är Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, tillsammans med läraren Lina Johansson ett inlägg 

i debatten där de menade att ”[e]n stor del av det arbete som ligger framåt i tiden består av att förändra 

inställningen till lärarna och läraryrket. Dock förs denna debatt i mångt och mycket av människor som 

inte befinner sig i skolan. Människor som inte vet hur en lärares vardag de facto ser ut.”330 Det Grip 

och Johansson efterfrågar är att vi som är lärare ska ta ett aktivt ansvar för att höja yrkets status genom 

att delta och synas i debatten, exempelvis genom att i sociala medier berätta om det positiva med att 

vara lärare. Förhoppningsvis hörsammar fler än vi denna uppmaning! 

            Som sig bör ska vi även ge några förslag på vidare forskning inom detta område. Våra förslag 

är inte särskilt revolutionerande utan det handlar helt enkelt om uppföljning och utvidgning. För det 

första skulle det vara intressant att se detta arbete som en pilotstudie inför en större studie på samma 

tema, eventuellt i enkätform för att möjliggöra största möjliga urval och således kunna generalisera 

mer. Dessutom vore det intressant att göra en uppföljning av studien, antingen med samma 

intervjupersoner eller andra, om ett antal år för att se om deras syn på saker och ting hr förändrats. 
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Bilaga 1: Fakta om intervjuerna, de intervjuade lärarna och skolorna de arbetar vid 

 i 

Fakta	  om	  de	  i	  studien	  ingående	  lärarna	  och	  intervjuerna	  med	  dem	  
	  

Namn	   Ålder	   Examen	   År	  undervisade	   Ämnen	  

Lena	   46	   1993	   20	   musik,	  svenska	  

Stina	   39	   2002	   11	   spanska,	  engelska	  

Anna	   32	   2006	   6	   svenska,	  SO	  

Kjell	   58	   1998	   14	   historia,	  religion,	  samhällskunskap,	  geografi	  

Lotta	   40	   2006	   7	   engelska,	  svenska	  

Eva	   63	   1974	   38	   textilslöjd	  

Cecilia	   63	   1971	   42	   idrott,	  matematik	  

Malin	   31	   2010	   3,5	   svenska,	  franska	  

Sofia	   29	   2013	   4,5	   hemkunskap,	  historia,	  religion	  

Jonas	   32	   2005	   7	   svenska,	  filosofi	  

Irene	   47	   2003	   10	   historia,	  religion,	  samhällskunskap	  

	  

	  

Lena	  och	  Stina	  arbetar	  på	  Asplövsskolan	  som	  är	  en	  kommunal	  skola	  i	  Stockholms	  innerstad.	  De	  intervjuades	  i	  
ett	  av	  skolans	  konferensrum	  8	  maj	  2013.	  Intervjun	  varade	  i	  52	  minuter.	  

Kjell,	   Lotta	  och	  Anna	  arbetar	  på	  Björkbarksskolan	   som	  är	  en	   friskola	   i	   Stockholms	   stad.	  De	   intervjuades	   i	   ett	  
avskilt	  rum	  på	  skolan	  7	  maj	  2013.	  Intervjun	  varade	  i	  50	  minuter.	  

Sofia,	   Cecilia,	   Malin	   och	   Eva	   arbetar	   på	   Grankotteskolan	   som	   är	   en	   kommunal	   skola	   i	   en	   av	   Stockholms	  
kranskommuner.	  De	  intervjuades	  i	  skolans	  konferensrum	  7	  maj	  2013.	  Intervjun	  varade	  i	  68	  minuter.	  

Irene	  och	  Jonas	  arbetar	  på	  Tallbarrsskolan	  som	  är	  en	  kommunal	  skola	  i	  Stockholms	  stad.	  De	  intervjuades	  i	  ett	  
avskilt	  rum	  på	  skolan	  6	  maj	  2013.	  Intervjun	  varade	  i	  52	  minuter.	  

	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 



Bilaga 2: Informationsbrev till potentiella intervjupersoner 

 ii 

Hej!	  

	  

Vi	  är	   två	   lärarstudenter	  (båda	  ämneslärare	   i	  samhällskunskap	  och	  historia)	  
som	  nu	  skriver	  magisteruppsats	  i	  pedagogik.	  Fokus	  för	  detta	  examensarbete	  
är	  lärarprofessionen	  och	  hur	  denna	  eventuellt	  påverkas	  av	  ett	  antal	  nyligen	  
genomföra	  utbildningspolitiska	  reformer.	  

	  

I	   debatten	   hörs	   politiker	   (nja,	  mest	   Jan	  Björklund),	   de	   två	   lärarförbundens	  
representanter	   och	   andra	   tyckare,	   men	   det	   är	   väldigt	   sällan	   man	   får	   höra	  
något	  om	  vad	  lärarna	  själva	  tycker.	  

	  

Vi	  är	  intresserade	  av	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  ett	  antal	  verksamma	  högstadielärare	  
ser	   på	   reformen	   med	   lärarlegitimation,	   introduktionsperiod	   och	  
lämplighetsprövning,	   de	   striktare	   behörighetsreglerna	   för	   lärare,	   den	  
reformerade	   lärarutbildningen,	   samt	   förändringen	   av	   läro-‐	   och	   kursplaner	  
och	   införandet	  av	   fler	  nationella	  prov.	  Den	  stora	   frågan	  är	  hur	   lärarna	   tror	  
att	  dessa	  reformer	  påverkar	  professionen	  –	  stärks	  den,	  försvagas	  den...?	  

	  

För	   att	   kunna	   genomföra	   denna	   studie	   behöver	   vi	   förstås	   hjälp	   av	   några	  
villiga	  samtalsdeltagare	  som	  vill	  diskutera	  detta	  med	  oss.	  Vår	  förhoppning	  är	  
att	  det	  på	  skolan	   finns	  3–4	   lärare	  som	  kan	   tänka	  sig	  att	   sitta	  ner	  med	  oss	   i	  
cirka	  en	  timme	  för	  en	  gruppintervju.	  

	  

Vi	  vill	  betona	  att	  deltagande	  är	  helt	   frivilligt,	  men	  att	   intervjun	  kommer	  att	  
spelas	  in	  –	  detta	  för	  att	  vi	  verkligen	  ska	  få	  med	  alla	  intressanta	  idéer	  som	  ni	  
kommer	  med.	  Det	  inspelade	  materialet	  kommer	  dock	  att	  raderas	  så	  snart	  vi	  
transkriberat	  det,	  och	  namn	  och	  dylikt	  kommer	  att	  anonymiseras	  uppsatsen.	  

	  

Vi	  kan	  inte	  erbjuda	  så	  mycket	  i	  gengäld,	  men	  vi	  bjuder	  på	  fika,	  och	  självklart	  
skickar	  vi	  den	  färdiga	  uppsatsen	  till	  er	  sedan!	  

	  

Vänligen,	  

Emelie	  Holmquist	  och	  Johan	  Fransson	  

	  

	  

	  



Bilaga 3: Intervjuguide 

 iii 

INTERVJUGUIDE	  

	  

1.	  Är	  lärarlegitimationen	  en	  bra	  reform	  för	  att	  höja	  yrkets	  status,	  varför/varför	  
inte?	  Hur	  ser	  ni	  på	  

• Introduktionsperiod,	  

• Handledningsutbildning?	  

	  

2.	  Är	  regeringens	  satsning	  på	  lärarnas	  karriärmöjligheter	  –	  förstelärare	  och	  
lektorer	  –	  tillräckliga?	  

	  

3.	  Den	  tidigare	  lärarutbildningen	  har	  gjorts	  om	  efter	  kritik.	  Utifrån	  er	  egen	  
yrkespraktik,	  var	  anser	  ni	  att	  fokus	  bör	  ligga	  för	  att	  rusta	  lärarstudenter	  inför	  sin	  
kommande	  yrkesroll?	  (Berör	  följande	  områden…)	  

• Praktik,	  

• Ämneskunskaper,	  

• Didaktik/pedagogik,	  

• Relationen	  mellan	  teori	  och	  praktik.	  

	  

4.	  Har	  lärare	  som	  yrkesgrupp	  inflytande	  och	  möjlighet	  till	  påverkan	  över	  hur	  
yrkets	  arbetsvillkor	  utformas?	  Hur	  påverkar:	  

• Fackförbund,	  

• Media,	  

• Politiker,	  

• Statliga	  myndigheter,	  

• Styrdokument?	  

	  

5.	  Hur	  anser	  ni	  att	  följande	  verksamhetsnära	  förändringar	  påverkar	  läraryrkets	  
autonomi	  och	  möjligheten	  för	  lärare	  att	  upprätthålla	  sina	  professionsanspråk?	  

• De	  förändrade,	  mer	  specifika	  kursplanerna	  i	  Lgr11,	  

• Utökade	  nationella	  prov.	  

	  

6.	  Vilka	  reformer	  eller	  åtgärder	  anser	  ni	  skulle	  behövas	  för	  att	  förbättra	  lärares	  
yrkesvillkor	  och/eller	  status?



Bilaga 4: Kodschema 

 iv 

Kodschema 
 
 
Lärarlegitimation 

 
– Bra i teorin – men implementeringsproblem 
– Kontroll kontra stöd. 

 
 
Karriärtjänster 
 

– Bra i teori – men implementeringsproblem 
– Det går för fort, inte berett 
– Lön – lockas lärare av karriär? 
– Kommer locka fler studenter? 
– Kommer kommunerna vilja stå för det sen? 

 
 
Lärarutbildning och introduktionsperiod 
 

– Kompetenser som krävs i yrket 
– Vad lärarutbildningen borde lära ut 
– Kritik mot lärarutbildning och lärarutbildare 
– Introduktionsperioden – vad syftet med den bör vara. 

 
 
Kursplaner och nationella prov 
 

– Skärpta styrdokument innebär ej försvagad professionsstatus 
– Minskar den ökade mängden prov professionsstatusen? 
– Proven som arbetsbörda 
– Nationella prov: kontroll eller kalibrering? 

 
 
Övriga tankar kring vad som kan höja yrkets status 
 

– Lön 
– Minskad arbetsbörda och ”tid att vara lärare” 
– Mediabilden och politikers åsikter 
– Kontinuitet. 
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