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Abstract

This study investigates certified and non-certified teachers in Sweden and how 

they themselves view the status of their profession. Teacher certifications were 

introduced to Sweden in 2011, under the assumption that it would raise the 

status of qualified teachers. Recent results from international studies showed 

that Swedish students have fallen in rank compared to other countries around 

the world, and one of the proposed solutions proposed to this was to raise the 

status of teachers, as well as their pay. A higher status would then solve other 

issues, such as the low number of applications to university courses related to 

teaching. This study asked high school teachers, through an online 

questionnaire, what their views were on the status change the reform was 

supposed to create. The status changes were measured via questions regarding 

if they felt their students and their students parents viewed certified teachers 

differently than those without a teaching certificate, if the teachers felt that the 

certification had changed their status since it was introduced, and how 

important the teachers felt the certification was for the future. The teachers 

were sorted into groups based on what subjects they taught, how long they had 

worked as teachers, and what the focus of their high school was. Based on 

their answers the study showed that most teachers felt that students did not see 

a difference between teachers regarding certification while their parents did. It 

also showed that few teachers experienced their status had changed, but 

thought that the certification was important for the future of the profession 

even if a large number of teachers were disappointed with the implementation 

of the certifications. The study also showed that the teachers whom had 

worked for a long time in the profession had a more positive outlook on 

certifications as a whole but felt that it should only apply to younger teachers.

Keywords: Teacher certification, High school teachers, Questionnaire, Status



...................................................................................................................................Bakgrund 2

......................................................................................................................Litteraturöversikt 4

...........................................................................................................................................Tidigare forskning 4

........................................................................................................................................................Rapporter 6

............................................................................................................Val av tidigare forskning och rapporter 7

...............................................................................................................................Teoretiska utgångspunkter 7

..........................................................................................................................................Syfte 10

............................................................................................................................................Frågeställningar 10

.......................................................................................................................................Metod 11

.................................................................................................................................................Enkätfrågor 11

...................................................................................................................................Reliabilitet och validet 14

............................................................................................................................................Etiska aspekter 14

...........................................................................................................................................................Urval 15

..................................................................................................Svarsfrekvens och anpassning av redovisning 15

.........................................................................................................................................................Begrepp 17

..............................................................................................................................Reflektioner över metoden 17

.....................................................................................................................................Resultat 18

.............................................................................................Svaren på de slutna frågorna - Frekvenstabeller 18

........................................................................................Svaren på de slutna frågorna - Sammanställningar 23

.........................................................................................................................Svaren på de öppna frågorna 28

...............................................................................................................................Diskussion 32

.........................................................................................................................Svaren på de slutna frågorna 32

.........................................................................................................................Svaren på de öppna frågorna 34

............................................................................................................................................Sammanfattning 37

..............................................................................................................................Konklusion 39

...........................................................................................................................................................Urval 39

.......................................................................................................................................................Enkäten 39

...........................................................................................................................................Framtida studier 39

..............................................................................................................Litteraturförteckning 40

.........................................................................................................................................Bilagor i



Bakgrund

Regeringen bedömer att det behövs ett legitimationssystem för lärare och förskollärare. Syftet 

med att lärare och förskollärare ska ha en legitimation är att det medför större rättssäkerhet 

för elever, barn och föräldrar genom att det ställs krav på såväl lämplighet som kompetens. 

Elever och barn befinner sig i en beroendeställning och det är viktigt att de får en trygg och 

utvecklande lärandemiljö så att de kan åtnjuta sina rättigheter till utbildning. 

Legitimationssystemet innebär också ett skydd för elever och barn om läraren eller 

förskolläraren visar sig olämplig i sin yrkesroll, eftersom det är möjligt att meddela varning 

eller återkalla en legitimation. Legitimationssystemet kan därigenom bidra till högre status i 

yrkena och leda till att det blir attraktivare att vara lärare eller förskollärare än i dag.

Regeringens proposition 2010/11:20

Lärarlegitimation infördes 1 augusti 2011 och kommer att träda i full kraft i juni 2015 för de som 

arbetat som lärare innan 2011. För nya lärare började detta gälla från 1 december 2013. Undantag i 

dagsläget gäller t.ex. för yrkesprogram och modersmålsundervisning. 

Syftet med lärarlegitimationer är att höja statusen på läraryrket genom att höja statusen på dem som 

är formellt utbildade lärare.1 Införandet av lärarlegitimationer sågs också som ett sätt att på sikt höja de 

behöriga lärarnas löner och öka intresset för att söka lärarutbildningen, och på så sätt behålla de 

utbildade lärarna i lärarkåren. Enligt Svensk författningssamling 2010:800 gäller att ”[e]ndast den som 

har legitimation får anställas som lärare […] i skolväsendet utan tidsbegränsning”.2

Under mina VFU-perioder har jag upplevt att åsikterna kring ämnet är spridda, ofta i form av 

negativa yttranden om hur omständligt det var att ansöka om lärarlegitimation samt en skepsis till 

huruvida införandet kommer att innebära en verklig förändring i lärarnas dagliga arbete. 

I sin bok Hets! En bok om skolan behandlar Sven-Erik Liedman problematiken kring läraryrket kontra 

andra ”hantverksyrken”. Liedman breddar begreppet ”hantverk”, som många förknippar med att 

snickra eller sy, genom att även innefatta yrken som lärare och läkare. Liedman anser att det är 

omvandlingen av teoretisk kunskap till praktisk kunskap med hjälp av sociala färdigheter som gör ett 

yrke till ett hantverk. Man kan som läkare eller lärare ha breda akademiska kunskaper, utan att för den 

skull vara en god yrkesutövare. Det är därför som dessa utbildningar lägger vikt vid praktik, för att på 

så sätt pröva studentens sociala kunskaper utöver de akademiska.3

När det gäller intresse för lärarlinjen har antalet sökande ökat under de senaste åren. Enligt en 

rapport släppt 2014 från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har söktrycket för höstterminen ökat 

stadigt sedan den nya lärarutbildningen instiftades 2011, men man tillägger att ökningen skett från en 

2

1 Regeringens proposition 2010/11:20.

2 SFS 2010:800 (2010), kap 2 § 20.

3 Liedman (2011), s. 215-218.



”historiskt låg nivå”.4  Den lägsta noteringen mellan åren 1995 till 2014 är från år 2008, med 10 034 
sökande under hösten. 2011 hade 10  087 sökande, vilket innebar den näst lägsta noteringen under 

perioden 1995 till 2014. Under denna period låg medelvärdet kring 15 000 sökande varje hösttermin. 

Höstterminen 2014 sökte 16 381 lärarutbildningen.5  Detta är första gången sedan 2005 som antalet 
sökande överstigit 15 000. Det faktum att lärarprogrammet hade bottennoteringar innan debatterna och 

omröstningen angående lärarlegitimationer i riksdagen kan tänkas vara en av faktorerna till att det 

omröstningen resulterade i att lärarlegitimationer infördes.

I en rapport från Universitets- och högskolerådet rörande vårterminer har antalet sökande till 

lärarlinjen ökat med 25,7 % bland gymnasielärare (från 1351 till 1699) från våren 2014 till våren 2015. 

Dock hade söktrycket till högstadielärarutbildningen minskat med 76 % (från 259 till 62). En förklaring 

till denna minskning kan vara att vissa ämnen inte längre fanns tillgängliga på vårterminen 2015.6

I samband med svenska elevers försämrade resultat i OECD:s Pisa-undersökningar har den senaste 

politiska debatten om den svenska skolan rasat kring hur man ska vända den negativa trenden. En del 

anser att mönstret kommer att förändras utan interventioner, med förklaringen att Pisa-undersökningen 

genomfördes innan de nya läroplanerna och lärarlegitimationerna drevs igenom och att det därmed 

bara är att vänta och se.7  Andra pekar på våra grannländer i Europa som inte har lärarlegitimationer 
men som ändå lyckats förbättra sitt resultat i Pisa-undersökningen, och argumenterar att legitimationer 

och nya läroplaner inte kommer att förändra mycket inom den svenska skolan.8 Åsikterna är spridda 
kring hur införandet av lärarlegitimationer kommer att påverka skolan; kommer det att förbättra eller 

försämra framtidens skolväsende eller kommer det inte att ha någon inverkan alls?

Det finns en sak som är gemensam för alla dessa skilda åsikter och argument: Det saknas fokus på 

vad lärarna själva tycker och tänker. Fokus har legat på att undersöka hur elever presterar beroende på 

om de har en legitimerad lärare eller inte, eller på analyser av olika svenska utbildningsreformer och 

politiska debatter. Avsaknaden av lärarnas åsikter är tydlig.

Lärarlegitimationer har nu funnits i över tre år och det är endast ett par månader kvar innan 

övergången är helt färdig. Legitimerade lärare finns nu ute på skolorna och arbetar sida vid sida med 

icke-legitimerade lärare. Inför den här studien ställer jag mig frågan om vad lärarna egentligen anser om 

lärarlegitimationer. Finns det någon skillnad i attityder kring legitimationer mellan yrkesförberedande- 

och studieförberedande gymnasielärare? Denna enkätstudie undersöker följaktligen hur lärarna själva 

känner kring ämnet; om de anser att lärarlegitimationer hittills har resulterat i en ökad status för 

lärarkåren eller om det istället har sänkt yrkets status.

3

4 Universitetskanslersämbetet (2014), s. 1.

5 Ibid., s. 2f.

6 Universitets- och högskolerådet (2014), s. 30-33.

7 Grahn-Hinnfors, (2013), http://www.gp.se (2014-11-16).

8 Fölster, (2013), http://www.svd.se (2014-11-16).



Litteraturöversikt

Forskning kring lärarlegitimationer är inte något som enbart finns i Sverige, men för att begränsa min 

studie har jag valt att fokusera på svensk forskning, då lärarlegitimationer ser olika ut i olika länder. Det 

är ett relativt ungt forskningsområde i Sverige, och således är det främst nypublicerade artiklar och 

rapporter som utgör studiens litteratur. Artiklarna består av granskad forskning, medan rapporterna 

främst kommer från myndigheter som fått i uppgift att undersöka lärarlegitimationers påverkan på 

skolan. Jag har valt att inkludera dessa då de visar på myndigheternas syn på lärarlegitimationer, för att 

sedan jämföra med vad mina informanter svarar.

Tidigare forskning

Det finns ett antal artiklar som berör lärarlegitimationer i allt från deras påverkan på arbetsmarknaden 

till hur de påverkar attityden som elever har emot olika lärare. I en artikel av Peter Lilja, publicerad 2011 

i Arbetsmarknad & Arbetsliv nr 4, berörs effekten av professionaliseringen av läraryrket på grund av 

riksdagens beslut att införa lärarlegitimationer. Med professionalisering avses den ”social process när ett 

yrke blir till en profession - en kollektiv mobilisering för att höja statusen och få en bättre 

samhällsposition”.9  Lilja problematiserar effekten som lärarlegitimation har haft på lärares 

professionalisering. Artikeln är väldigt aktuell för min studie, som ju handlar om lärares syn på 

lärarlegitimationer, då den argumenterar för att reformen diversifierar läraryrket.

Artikeln av Lilja inleds med att förklara bakgrunden till lärarlegitimationens införande, grunden 

bakom de politiska beslut som fattades för att driva igenom reformen och varför detta gjordes. Mycket 

av det som diskuteras är elevers försämrade skolresultat i flera nationella och internationella tester. För 

att lösa problemet var ”kraftfulla satsningar på lärares professionella utveckling” rätt väg att gå.10 Enligt 

Lilja visar viss forskning dock på att lärarlegitimationer i praktiken snarare deprofessionaliserar 

läraryrket. Lilja problematiserar detta, och diskuterar om det sker en professionalisering eller en 

deprofessionalisering av svenska lärare. Han lyfter även fram problemet som skett med legitimationer, 

nämligen att det nu skett en tydlig uppdelning mellan lärare och förskollärare.11

Lilja ställer således en rad artiklar mot varandra och tolkar hur de ser på lärarlegitimationer, från 

dystra bilder av en deprofessionaliserad lärarkår till ljusare framtidsvisioner där yrkets ställning höjts. 

Resultatet är en spridd syn på den påverkan som lärarlegitimationen fått enligt olika forskare, och Lilja 

försöker att sammanställa en mer enhetlig bild av hur dagens forskare ser på ämnet.

Budskapet som Lilja för fram är att det inte finns en enhetlig syn på hur lärarlegitimationer påverkat 

skolan och lärarnas ställning i skolans värld. Enligt Lilja har ”professionsdiskursen vuxit sig stark på 

policynivån, men att gymnasielärarna i [Lundströms] studie uppfattar sitt uppdrag som allt 

4

9 Florin (2010), s. 1.

10 Lilja (2011), s. 29f.

11 Ibid., s. 38.



otydligare”.12  Detta är för mig mycket intressant, då det är gymnasielärares syn på lärarlegitimationer 

som jag vill undersöka. Anser gymnasielärare att yrket deprofessionaliserats, eller har de den 

optimistiska synen på yrkets framtid som Lilja beskriver? Om Lundström studie stämmer skulle det 

märkas på de svar som deltagarna i min studie angav. Om yrkets uppdrag blivit otydligare skulle då även  

synen på lärarlegitimationer vara neutral eller negativ då en enhetlig syn på legitimationens påverkan 

saknas.

I artikeln Do you want your child to have a certified teacher? (2010) av Andersson, Johansson och 

Waldenström undersöks skillnaden i elevers resultat mellan legitimerade och icke-legitimerade lärare. 

Undersökningen fokuserar på skillnader i elevers snittbetyg, och hur de påverkas av att ha en 

legitimerad lärare eller inte. Författarna finner att det finns en tydlig negativ trend bland elevers resultat 

om de har haft en icke-legitimerad lärare i förhållande till om de har haft en legitimerad lärare, och att 

elever med högutbildade föräldrar presterar ännu bättre om de har en legitimerad lärare.

Andersson (m.fl.) lyfter fram två argument som styrker påståendet att lärarlegitimationer ökar elevers 

resultat i skolan. Det första är att en lärarutbildning ökar lärarens pedagogiska kompetens, den andra är 

att lärarutbildningen filtrerar bort dem som inte är villiga att investera tid och pengar i att införskaffa 

sig en högre utbildning, en utbildning som i sig också filtrerar ut de som inte är lämpliga att undervisa. 

Andersson (m.fl.) argumenterar sedan att om dessa argument är sanna så faller det sig naturligt att 

elever med icke-legitimerade lärare får försämrade resultat.13 De lägger även fram möjligheten att just 

den filtrerande effekten som både lärarlegitimationer och lärarutbildningen har kan avskräcka 

potentiellt skickliga lärare från att utbilda sig till lärare, och på så sätt sänka kvalitén på lärarkåren.14

Målet med min studie är att undersöka vilken skillnad legitimerade och icke-legitimerade lärare 

känner kring sitt bemötande efter reformens införande, och om de känner att de som inte vill 

vidareutbilda sig eller som är lämpliga att undervisa barn och ungdomar filtreras bort. Om Anderssons 

(m.fl) påståenden stämmer borde således många icke-legitimerade lärare känna en press att 

vidareutbilda sig om de vill fortsätta att undervisa, och de som har en legitimation borde känna att det 

ger en legitimitet i deras val att utbilda sig.

Andersson (m.fl.) angriper även frågan från ett mer ekonomiteoretiskt perspektiv, med utarbetade 

formler för hur mätningen av elevers resultat i förhållande till legitimerade lärare skulle gå till. I deras 

slutdiskussion konstaterar Andersson (m.fl.) att deras undersökning bidragit med bevis för att 

legitimerade lärare förbättrar elevers resultat, och att den negativa effekten av icke-legitimerade lärare 

syns tydligast på skillnaden i resultat bland pojkar och flickor, och på skillnaden i resultat mellan elever 

med svenskt ursprung och elever med invandrarbakgrund.15

5

12 Lilja (2011), s. 38f.

13 Andersson, Johansson, Waldenström (2010), s. 65.

14 Ibid., s. 69f.

15 Ibid., s. 77.



För min undersökning är detta resultat relevant då det visar på en faktisk skillnad mellan legitimerade 

och icke-legitimerade lärare. Det kan jag använda för att tolka hur synen på legitimationen skiljer sig 

mellan lärare som har och inte har legitimation.

Rapporter

Enligt en rapport av Högskoleverket från 2012 har antalet sökande till lärarutbildningen minskat, 

medan antalet examinerade lärare har ökat stort efter införandet av lärarlegitimationer.16 Detta styrker 
ett av argumenten som Andersson (m.fl.) lade fram, att lärarlegitimationen kan avskräcka vissa från att 

söka utbildningen. Samtidigt stöder rapporten ett annat av Andersson (m.fl.) argument, att de som nu 

tar sig igenom hela utbildningen är mer motiverade att klara av sina studier. Enligt tidigare nämnda 

rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) påstås det dock att den negativa trenden vände efter 

att Högskoleverkets rapport publicerades. UKÄ rapporterar alltså att det skett en kraftig ökning av 

sökande till lärarlinjen sedan 2012. Detta är intressant att nämna då syftet med lärarlegitimation var att 

öka yrkets status, och att det höjda trycket kan bero på faktorer som att icke-legitimerade lärare sökt 

utbildningen för att bli legitimerade.

Enligt rapporten från Universitets- och högskolerådet rörande vårterminerna för 2014 och 2015 har 

söktrycket för gymnasielärare ökat med 162 fler sökande från 2014 till 2015, medan inriktningen mot 

årskurs 7-9 minskade med 84 sökande. Enligt rapporten kunde det bero ”sannolikt på att den 

utbildningen enbart ger möjlighet att undervisa på högstadiet, under det att inriktningen mot 

gymnasieskolan i de flesta fall ger möjlighet att undervisa såväl på gymnasiet som på högstadiet”.17

Angående gymnasiesökande kan man se i UKÄs rapport att det inte direkt skett en stor ökning 

bland sökande till de olika lärarutbildningar, men att det främst är ämneslärarexamen för 

gymnasieskolan och förskollärarexamen som ökat i popularitet sedan 2011. Antalet antagna 

gymnasielärarstudenter har nästan fördubblats från ca 1 900 sökande till ca 3 400 antagna samtidigt 

som förskollärare ökat från över 2  500 till nästan 3  000 antagna. Vad gäller sökande är trenden 

fortfarande att förskollärare och gymnasielärare ligger i topp, med en ökning från ca 3 800 till ca 6 200 

för förskollärare och från ca 2 200 till ca 3 900 för gymnasielärare.18 

Rapporten från 2012 visar att antalet utexaminerade lärare ökat kraftigt mellan 2009/2010 till 

2010/2011, från 8 299 lärare till 11 167.19  Detta stämmer väl överens med UKÄs rapport från 2014, 
med antalet sökande höstterminen 2003 till höstterminen 2005 (om man antar att det tar cirka fem år 

att genomgå utbildningen). Det är visserligen svårt att dra slutsatser om lärarlegitimationer har lett till 

ett ökat intresse för lärarutbildningen, baserat på de resultat som pekar på det växande antalet 

lärarstudenter som examinerats, men man kan sett samband i form av en ökning i antalet sökande till 

lärarlinjen då lärarlegitimationen infördes. Detta kan tolkas som att statusen höjts p.g.a legitimationen.

6

16 Högskoleverket (2012), s. 1.

17 Universitets- och högskolerådet (2014), s. 28.

18 Universitetskanslersämbetet (2014), s. 3f.

19 Högskoleverket (2012), s. 4.



Val av tidigare forskning och rapporter

För att finna tidigare forskning knuten till lärarlegitimationer sökte jag på via databaserna LIBRIS, 

SwePub, EBSCO och Google Scholar. Sökorden som användes var bland annat ”lärarleg*”20, 

”yrkesstatus”, ” certif* teacher”, ”professionaliseringsteor*” och ”professionalis*”. Mycket av den 

litteratur angående lärare, yrkesstatus och legitimationer som hittades var artiklar som refererade till 

Lilja och Andersson (m.fl.) utan vidare breddning av ämnet. Rapporterna söktes via skolverket och 

fanns även refererade till i ett antal artiklar. Den tryckta litteraturen hittades via ub.uu.se och med hjälp 

av bibliotekarier vid universitetsbiblioteket på Blåsenhus och tips från handledare.

Teoretiska utgångspunkter

Den grundläggande teoretiska utgångspunkten för denna uppsats kretsar kring läraryrkets status. Vad 

innebär då status i detta avseende? I en forskningsrapport av Eriksson och Svensson beskrivs status 

som ”detsamma som anseende [och en kombination] av materiella eller symboliska resurser – ofta 

väldigt diffusa vilka”.21  Ett sätt att förklara status är enligt Eriksson och Svensson själva yrkets 

egenskaper, såsom utbildning, lön och makt. Samhällsnytta har också stor betydelse när det gäller att 

bedöma yrkets status, och således bygger det mycket på samhällets struktur.22 

Den strukturella teori som de lyfter fram är Treimans fyra påståenden, där det första bygger på 

samhällets behov av ett antal funktioner som måste utföras. Det andra härleder att utbildning och 

specialisering leder till en differentiering i samhället, vilket leder till det tredje påståendet att den 

differentieringen skapar privilegier. Det fjärde påståendet bygger på dessa privilegier, och att de är högt 

värderade i samhället.23 Appliceras den strukturella teorin på läraryrket ser man att det första påståendet 

stämmer väl in, lärare är en viktig del av samhället och undervisning är en ”funktion som måste 

utföras”. Det andra påståendet gäller också för läraryrket, att utbildning och specialisering finns. Här 

finns det dock en skillnad: Det har inte varit ett krav för lärare innan lärarlegitimationen infördes, och i 

och med det har vi nu den differentiering som krävs enligt teorin för att öka statusen på läraryrket. Är 

då privilegiet att få sätta betyg själva, att ha friheten och tilliten att bedöma andra människor, det som 

kommer att värderas högt som teorin säger enligt det fjärde påståendet? Om teorin stämmer så är det 

denna positiva statusutveckling som läraryrket går mot.

Andersson, Johansson och Waldenström lyfter fram en teori om att enbart de som verkligen har 

motivationen till att bli lärare kommer i framtiden att vara lärare. Detta kan manifesteras i att de som 

vill vara lärare men inte vill anstränga sig att gå lärarutbildningen kommer att filtreras bort. Detta kan 

7

20 För sökningar i databaser är en asterix (*) ett ”wildcard” som söker på alla ord som i detta fall börjar med ”lärarleg”.

21 Eriksson & Svensson (2009), s. 74.

22 Ibid., s. 77.

23 Ibid., s. 16.



vara på gott eller ont, då de som kanske skulle bli bra lärare blir avskräckta av den studieinsats som 

krävs för att bli lärare.24

Ännu en teoretisk utgångspunkt, som berörs av Lilja, är professionaliseringsteorin; att en ökad status 

av yrket genom lärarlegitimationer kommer att resultera i ett ökat intresse för läraryrket. Inom denna 

teori innefattas också en möjlighet att det istället slår om och skapar en negativ effekt där lärares status 

istället sänks på grund av en splittring i lärarkåren i takt med att elevernas resultat inte ökas. Lilja 

diskuterar även det som kallas för ”chockprofessionalisering”; att lärare känner sig kontrollerade då 

deras arbete utsätts för nya krav och regler som kan leda till osäkerhet kring vad som krävs för att 

utföra deras arbete.25

Gunnel Colnerud beskriver den ”chockprofessionalisering” som läraryrket utsattes för 1994 efter 

den nya läroplanen som infördes. Hon definierar det som en avsaknad av ”förberedelser för lärarnas 

plötsligt utökade autonomi och ansvar”.26  Den snabba förändringen baserades på en syn att lärarna 

själva var kapabla till att undervisa utifrån målen utan en stark centralstyrning.27

I boken Schools as Collaborative Cultures: Creating the Future Now, skriver Linda Darling-Hammond att 

ett av målen med professionalisering av lärarkåren är att öka antalet utbildade individer som får utöva 

yrket. Synen är att en ökad kontroll av yrkets utbildningskrav ökar både den individuella kvalitén och 

yrkets kunskapsnivå som en helhet.28

Darling-Hammond förtydligar att även om professionalisering berör yrkets totala kvalité som helhet 

påverkar det inte att enstaka lärare som uppfyller yrkets professionaliseringskrav undervisar på sitt eget 

sätt. Tankesättet att en lärare med större frihet stärker läraren och på så sätt förbättrar för eleverna 

förutsätter att läraren gör det som är bäst för eleverna.29  Argumentet från Darling-Hammond visar 

svagheter i den ökade autonomi som skedde 1994, och som resulterade i den ”chock-

professionalisering” som Colnerud beskrev.30

Enligt Thomas Englund handlar professionalisering om yrkets strävan att öka dess status i samhället, 

både ur ett historiskt perspektiv men även yrkets sociala strävan att uppnå en högre ställning i 

samhället. Professionalisering ses enligt Englund som ett sätt att ge ett yrke en symbolisk status som 

genom organisering skapar en exklusivitet inom yrket, mellan exempelvis utbildade och icke-utbildade 

utövare. Inom samma ram ryms professionalismen, ett begrepp som Englund refererar till som yrkets 

interna kvalité. Kvalité innefattar här de egenskaper, förmågor och kompetens som krävs för att på ett 

framgångsrikt sätt utföra det arbete som yrket kräver.31
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Colnerud definierar professionalisering som ”en rörelse och en strävan” att hålla kompetensen hög 

bland yrkets medlemmar där yrkesutövningens praktiska kvalité är i fokus. Det ställer krav på att de 

yrkesverksamma använder sin kunskap och sina yrkesverktyg i enlighet med yrkets ansvarsområde och 

de krav som ställs på yrket för att se till att kvalitén på kompetensen hålls hög.32

Enling Englunds definition handlar alltså professionalisering om en strävan efter en högre ställning i 

samhället, där de statushöjande faktorerna är yrkets interna kvalité. Denna påverkas bland annat av 

yrkesutövarnas kompetens, något som kan mätas på många sätt i lärarkåren. Det mest konkreta och 

lätta faktorerna att mäta är både den pedagogiska och den ämnesbaserade utbildningsnivån på läraren, 

och det är dessa faktorer som lärarlegitimationerna validerar. Englund lägger stor vikt vid den 

didaktiska kompetensen hos lärare, samt att en lärare som behärskar de didaktiska verktyg som krävs 

för att undervisa har en bra grund att stå på som ökar yrkets kvalité.33 Andra faktorer som kan påverka 

yrkets kvalité, som Colnerud lyfter fram, är bland annat lärarens etiska ramverk, yrkeserfarenhet och 

sociala färdigheter.34

Den viktigaste delen av professionaliseringsprocessen, enligt Monica Bergman, är att läraryrket 

utsätts för en ”[f]örvetenskapligande […] och en utveckling av utbildningen mot forskning inom det 

egna kunskapsområdet”35 . Detta skulle då ge yrket en högre status i samhället, likt yrken där den 

akademiska forskningen är utbredd såsom bland jurister och läkare. En högre akademisk ställning skulle 

på så vis gynna undervisningssystemet och resultera i en förhöjd tilltro till yrket, en ökad legitimitet och 

även en höjd lön.36

Valet av professionalisering som teoretiskt ramverk lämpar sig väl för den här studien eftersom 

huvudfokus ligger på vad lärare anser om lärarlegitimationens påverkan på yrkets status. Teorin 

fokuserar nämligen, som nämnts ovan, på statushöjande faktorer såsom yrkesutövarnas pedagogiska 

färdigheter och ämneskunskaper, vilket speglas i lärarlegitimationen i det att de försäkrar att läraren är 

utbildad i det som de undervisar. Professionaliseringsteorin innefattar även andra statushöjande 

faktorer som lärarna kan tänkas nämna i sina enkätsvar, exempelvis lön och yrkeserfarenhet.

Min definition av professionaliseringsteorin baseras på ovanstående tolkningar, att ett ökat krav på 

utbildning och således en förhöjd kunskapsbas bland de yrkesverksamma ökar yrkets kvalité och status. 

Enligt teorin sker statusökningen av läraryrket genom att höja kraven på vem som får jobba som lärare, 

att kräva att lärarna har genomgått en utbildning som ger de en stadig grund att stå på som försäkrar 

lärare, elever och rektorer att en viss nivå på elevernas utbildning uppnås. 

I denna uppsats kommer jag därför att, med stöd av denna teori, analysera lärares åsikter kring 

lärarlegitimation och vilken effekt de anser att det har haft på lärarkårens status. Professionaliserings-

teorin fungerar kort sagt som teoretiska stöttepelare för att både formulera studiens enkätfrågor och 

analysera dess svar.
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Syfte

Syftet med denna studie är att med enkätfrågor undersöka hur gymnasielärare ser på lärarlegitimationer 

i förhållande till det officiella målet att öka statusen på läraryrket. Mer specifikt vill jag också titta på om 

attityderna till legitimationer skiljer sig mellan lärare på yrkes- respektive studieförberedande gymnasier. 

Att undersöka lärarnas åsikter kring huruvida legitimerade- eller icke-legitimerade lärare behandlas olika 

av elever och föräldrar är vidare en del av studiens syfte. Jag har valt att framför allt fokusera på 

statusfrågan, om lärare anser att lärarlegitimationer leder till högre eller längre status för kåren, och om 

åsikterna skiljer sig åt mellan studieförberedande och yrkesförberedande skolor. 

Jag har valt att avgränsa mig till den kommunala skolvärlden, då jag anser att det finns gott om 

möjligheter för en studie att genomföras där. För vidare forskning skulle det vara intressant att studera 

skillnaden mellan lärares syn på legitimationer både inom den kommunala- och den privata skolan.

Frågeställningar

- Anser gymnasielärare att elever och föräldrar ser på lärare olika beroende på om de är legitimerade 

eller inte. 

- Finns det en skillnad mellan yrkes- och studieförberedande lärares syn på lärarlegitimation?

- Finns det ett samband mellan antal år som en lärare varit yrkesverksam samt deras syn på 

lärarlegitimationer?

- Vad anser gymnasielärare om legitimationens inverkan på deras yrkesstatus?
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Metod

Studien genomförs med en enkätundersökning med både kvantitativa och kvalitativa frågor. Ett av 

målen är att jämföra de öppna enkätsvaren mellan lärare på studie- och yrkesförberedande skolor, vilket 

görs möjligt av att elektroniskt distribuera enkäten till ett stort antal lärare vid olika typer av skolor. 

Många svar ger en bra bredd och en mer generaliserad bild av vad lärare tänker kring lärarlegitimation 

och status. De slutna enkätfrågorna är tänkta att låta informanterna vidareutveckla sina åsikter kring 

införandet av legitimationer, vilket ger mig en möjlighet till fördjupad analys av lärarnas attityder.

Jag ville låta lärarna att besvara frågorna anonymt, utan att känna att de måste besvara frågan ”rätt”. 

Ämnet kan vara laddat, och även om den övergripande synen från de röster som representerar Sveriges 

lärare är positivt inställda till lärarlegitimationer37, är det rimligt att tänka sig att det finns en opposition 

inom lärarkåren.

Valet av att göra onlineenkät bygger därför också på anonymitet. Onlineenkäter tillåter en stor 

geografisk spridning och möjliggör att enkelt och effektivt kunna hantera och analysera data. 

Enkätens första del besvaras med slutna alternativ, gällande bland annat vilka för studiens relevanta 

grupper läraren tillhör och vad de anser om legitimationens framtida betydelse, och mynnar senare ut i 

öppna frågor med utrymme för informanterna att fördjupa och förtydliga sig.

Enkätfrågor

Ordningen på enkätfrågorna inspirerades av Jan Trosts Enkätboken (2012), i vilken statiska sakfrågor 

rekommenderas att inleda enkäter med. De inledande frågorna rörde följaktligen antal år verksam som 

lärare, lärarens högsta genomförda utbildning, vilka ämnestyper de undervisade i och vilken typ av skola 

de jobbade på.

Jag valde att fråga lärarna hur länge de jobbat som lärare istället för att fråga om lärarnas ålder 

baserat på Skolverkets rapport ”Yrkeslärare per program”, där de konstaterade att majoriteten av 

yrkesämneslärare var över 45 år och att mindre än 10 % var under 35 år gamla.38  Samtidigt visade 

rapporten att ca 25 % av yrkesämneslärarna hade arbetat mindre än fem år som lärare.39  Av den 

anledningen ansåg jag det en nödvändighet att fråga om tid som lärare istället för ålder på personen då 

det gav en bättre representation av deras yrkeserfarenhet som lärare.

Frågan om högst genomförda utbildning ställdes av anledning att ta reda på om det skiljde sig 

mellan lärare som hade lärarlegitimation och de som inte hade det, och hur yrkesämneslärare stod i 

förhållande till andra lärare.

Vilka ämnestyper de undervisade i och vilken typ av skola de jobbade på ställdes för att veta vilka 

grupper av ämnen som representerades, men också för att skilja ut de som jobbade på 

yrkesförberedande skolor men inte med yrkesämnen.
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Nästa del bestod av korta frågor gällande attityder kring lärarlegitimationer, där det fanns bestämda, 

slutna svarsalternativ. De frågor som ställdes rörde om lärarna hade lärarlegitimationer, om de ansåg att 

lärarlegitimationer förändrat yrkets status i dagsläget, om de ansåg att de var av vikt för yrkets framtida 

status och om de ansåg att elever respektive föräldrar såg olika på legitimerade lärare och icke-

legitimerade lärare.

Frågan om lärarna ansåg att yrkets status förändrats eller skulle förändras i framtiden utformades 

med professionaliseringsteorin i åtanke. Här var fokus på vikten av legitimationer för yrkets framtid 

som profession och om lärarna ansåg att det var något som skulle påverka positivt, negativt eller inte 

alls. Frågorna om elever respektive föräldrar såg olika på legitimerade lärare och icke-legitimerade lärare 

utformades enligt Treimans teori, framför allt med avseende att differentieringen skapar privilegier. I 

detta fall gällde det om lärarna upplevde en skillnad mellan hur elever och föräldrar såg på lärare 

beroende på legitimationsstatus. Dessa frågor hade som fokus att ta reda på de utfrågade lärarnas 

ställning till lärarlegitimation och även också om de hade en legitimation då det kunde ge en förklaring 

till vissa svar som tolkades senare. 

Den sista delen av enkäten bestod av öppna frågor som tillät längre svar, med fokus på 

lärarlegitimationens inverkan på icke-legitimerade lärares status, om yrkesämnen och avsaknaden av 

behörighetskrav, hur lärarlegitimation påverkade de som vill undervisa fast inte är behöriga att sätta 

betyg, och slutligen vad de tyckte om lärarlegitimationer is stort.

Vid tolkningen av svaren på de öppna frågorna låg fokus på att försöka beskriva övergripande 

helheter och inte bara enstaka citat från enkätsvaren. I enlighet med Pål Repstads rekommendationer 

för hur man lägger upp en analys av kvalitativt material lästes svaren igenom flera gånger för att finna 

teman som fanns, men även teman som jag förväntat mig finna men som inte fanns (detta återkommer 

jag till i diskussionen).40 

För att tolka de öppna svaren användes således en empiristyrd tematisk analys, där kategorierna 

utformades efter en genomgång av datan för att på så sätt se övergripande tendenser som kunde skapa 

kategorier. De öppna frågorna kodades och delades in i olika kategorier som exempelvis ”Dåligt 

genomfört/genomtänkt”, ”Bra på sikt” och ”Definierar lärare”, för att få en bättre överblick över 

resultaten. 

För att visa hur kodningsprocessen såg ut följer nedan ett par exempel på enkätsvar och hur de 

kategoriserades. Alla är autentiska svar på den sista frågan av den öppna delen av enkäten (”Vad är din 

syn på lärarlegitimationer i stort”). Denna metod applicerades vid analyserna av svaren på samtliga 

öppna frågor. Det första citatet kodades och sorterades in i kategorierna ”Bra på sikt” respektive 

”Dåligt genomfört/genomtänkt”.

Bra som sådant och bör på sikt höja status men vi tappar förtroendet när utfärdandet är en 

cirkus och utbildningar som förr gett behörighet inte ger det längre mm. Själva genomförandet 

borde skötts bättre men som idé är det bra.
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I ovan citat är det tydligt i vilka kategorier som svaret passar eftersom läraren först nämner att ”det 

bör på sikt höja status” men spenderar resten av svaret med att ifrågasätta själva genomförandet av 

lärarlegitimationer.

Följande citat är från ett svar som sorterades in i kategorin ”Definierar lärare”.

Det är bra att det ställs  krav på att ha läst pedagogik och inte bara var ämnesexpert då 

yrket är så mycket mer än bara undervisning och ämneskunskaper. 

I detta citat fokuserar läraren på en skillnad mellan lärare och ”ämnesexperter”, och att det finns en 

djupare aspekt av läraryrket utöver att stå framför en klass och undervisa ett ämne. 

Följande citat är ett exempel på ett svar som sorterades in i kategorierna ”Examensbevis borde 

räcka” och ”Dåligt genomfört/genomtänkt”.

Jag tycker det i många fall, bland annat mitt är onödigt. Om jag jämför mina 

lärarlegitimationer (jag har för gymnasium och förskola) med mina examensbetyg så står det 

samma sak: att jag är behörig. Det tog ett och ett halvt år för mig att få mina legitimationer 

och så var det bara ett litet papper. Vad har det kostat?

Det sista citatet visar ett svar där läraren anser att lärarlegitimationen i slutändan är detsamma som 

ett examensbevis; ett bevis på en behörighet. Läraren visar även sitt missnöje med genomförandet av 

reformen då det tog lång tid att få beviset, samt att läraren ansåg att det i slutändan var onödigt i deras 

fall.

 Efter att resultaten kodades och sammanställdes sorterades de kategorier som inte uppnådde 

tillräckligt många svar bort. Enligt Repstad är det viktigt att beskriva helheten i kvalitativ forskning och 

inte ”isolerade ’variabler’”.41

Exempel på en sådan kategori var kategorin ”Politiskt spel” med sex tilldelade den kategorin. Till 

”Politiskt spel” räknas följande citat:

”Har svårt att egentligen förstå syftet med lärarleg. överhuvudtaget. På det stora hela en 

onödig byråkratiskt kuggsten. Ett sätt av politiker att lägga tid och energi på istället för att 

diskutera viktigare frågor som lön och arbetsmiljö”,

 Denna kommentar kunde sorterades även in i kategorin ”Dåligt genomfört” och ”Lön”. Alla dessa 

kommentarer hamnade även i kategorin ”Dåligt genomfört” då kommentarer i stil med att reformen 

var ”en politisk idé som låter fint på pappret” gick oftast hand i hand med synen att det var dåligt 

genomfört. Med anledning av detta, och det låga resultatet för ”Politiskt spel”, togs den kategorin bort. 

Efter att alla fem enkätsvaren hade kodats tittade jag på kategorierna och drog slutsatsen att 

enkätfrågorna ”Lärarlegitimation behövs bland annat inte inom yrkesämnen för att vara behörig att 

sätta betyg. Vad anser du om detta?”, ”Hur tror du att lärarlegitimationer påverkar yrkeskunniga som 

vill undervisa yrkesämnen?” och ” Hur tror du att lärarlegitimationer påverkar de som vill undervisa 

’vanliga’ ämnen?”. Många lärare angav att de inte var tillräckligt insatta i dessa frågor och svarade 
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“vet ej” och de fåtal som besvarade frågorna var så pass spridda över flera kategorier vilket ledde till att 

de blev för små för att visa några större trender utifrån lärarnas svar. De öppna frågor som hanteras i 

uppsatsens resultat- och diskussionsdel blev därför slutligen ”Vad anser du att lärarlegitimationer har 

gjort för icke-legitimerade lärares status” och ”Vad är din syn på lärarlegitimationer i stort”.

Reliabilitet och validet

Enkäten skickades ut via e-post vid exakt samma tillfälle, och således fick alla lärare samma 

förutsättningar att välja att delta vid samma tidpunkt som alla andra. Frågorna som fokuserade på 

lärarens förutsättningar hade förbestämda svar med möjlighet att besvara med egna alternativ om deras 

svar inte fanns som alternativ. De begrepp som användes i frågan om vilken ämnestyp lärarna 

undervisade i förklarades och länkades till via Skolverket så att alla hade lika möjlighet att finna det svar 

som passade deras roll på skolan. De frågor som berörde lärarlegitimationer var utformade på samma 

sätt, med flera svarsalternativ. De frågor som skulle mäta liknande saker ställdes på samma sätt med 

samma svarsalternativ.

Utöver de begrepp som användes vid frågan om ämnestyper var frågorna korta och språket anpassat 

för ämnet. Inga negationer eller krångliga ord användes, utan fokus låg på att ställa enkla frågor med 

vanliga och lättbegripliga ord. Sakfrågor användes i stor utsträckning i enkätens inledning. De frågor 

som naturligt hade en sorteringsordning, såsom frågan om högsta genomförda utbildning och frågan 

om de hade lärarlegitimation, följde den sorteringen. Resterande frågor där svarsalternativens ordning 

inte spelade roll slumpades ordningen innan enkäten skickades ut. Exempel på frågor där 

svarsordningen slumpades är vilken ämnestyp lärarna undervisade och om de ansåg att det förändrat 

yrkets status i dagsläget.

De slutna utformades med flera svarsalternativ, där endast ett svar fick väljas. Dessa frågor besvarade 

på en skala från att de inte såg någon skillnad eller att det inte var viktigt till att de såg en stor skillnad 

eller ansåg att det var av stor vikt. Alla ovan nämnda beskrivningar av enkätens utformning bidrar till 

att höja dess reliabilitet. 

Vad gäller studiens validitet; om enkätens frågor verkligen fångar de aspekter som studien syftar till 

att mäta, har jag strävat efter att utforma både frågeställningarna och enkätens enskilda frågor i enlighet 

med syftet. Detta innebär att varje enkätfråga har ställts så att svaren ska kunna besvara mina 

frågeställningar om lärarlegitimationer. 

Etiska aspekter

För min undersökning finns fyra grundläggande etiska regler som jag har förhållit mig till. Det första är 

samtyckeskravet, att den svarande ger samtycke till att delta i forskningen. I min enkät gäller den första 

frågan om man ger samtycke till att medverka i undersökningen, och om man inte gör det kommer det 

att sparas så att jag kan ta del av hur många det var som valde att inte delta men ändå besvarade den 

första frågan. Jag kommer även att i den frågan behandla kravet på att försökspersonen är informerad 

om undersökningen, så att de inte luras att delta i en undersökning de inte vill delta i. Det kommer även 
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att finnas information om konfidentialitet (att deltagarna kommer att förbli anonyma i undersökningen) 

och att den information som samlas in kommer enbart nyttjas i ändamål för denna studie.

I samtyckeskravet innefattas också att försökspersonen kan avbryta studien när som helst utan 

någon särskild anledning. Ett dilemma här är om det finns någon slags kompensation för att man 

deltar, och om det i så fall kan ses som ett sätt att tvinga kvar försökspersoner. För min del kommer 

deltagarna inte att kompenseras, men då får man istället bara resultat från de som gillar att delta i 

enkätundersökningar. Frågan som då måste ställas är om de kan representera även de som inte vill 

besvara enkäten. Dessutom kan det vara så att ämnet i sig kommer att attrahera de som har starka 

åsikter kring ämnet, och på så sätt förvränga statistiken.

Informationskravet för således även med sig besvär i form av att det kan påverka resultatet om 

försökspersonen vet vad forskningens mål är och reagerar annorlunda än om de inte var informerade. 

Konfidentialitets- och nyttjandekravet kan föra med sig besvär om man får veta någonting som man i 

vanliga fall skulle anmäla, exempelvis om en deltagare berättar om någonting i enkätsvaren som skulle 

vara grund för en anmälan. Nu är mina frågor inte på ett område som berör känsliga ämnen, så detta 

kommer troligen inte vara ett etiskt dilemma för mig, men det ska trots det inte tas på mindre allvar.

Urval

För min undersökning valde jag att maila lärare från kommunala skolor i sex olika områden, tre 

universitetsstäder, och en stad i varje universitetsstads omgivning. Detta urval gjordes baserat på storlek 

och mängd lärare, men även också för att få en viss spridning mellan akademiska områden och andra 

städer. För att finna lärare att kontakta besökte jag varje kommuns hemsida och via den hittade jag 

skolornas hemsidor och således lärarlistor. Långt ifrån alla skolor hade lärarlistor som var tillgängliga 

med e-postadresser (vanligt förekommande var en rad om att de använde sig av 

förnamn.efternamn@komun.se utan en tillgänglig lista av lärarnas namn). 

Svarsfrekvens och anpassning av redovisning

Mitt mål var ca 250–500 svar, och jag uppskattade ett bortfall med 50 % baserat på intresset som ämnet 

har för lärare som något som skulle dra uppmärksamhet och även på den standardprocent mellan 50 % 

och 75 % av bortfall.42 Enligt den uppskattningen behövde jag skicka ut 1 000 mail. Sedan fanns det 

övriga faktorer, som tjänstledighet och fel e-postadresser på hemsidorna, så då ökade jag antalet till 

1 050.

Jag fick totalt 205 svar på min enkät, varav åtta var personer som inte ville delta och 197 som 

besvarade hela enkäten. Jag fick 46 svar om e-postmeddelanden som inte kom fram eller automatsvar 

från lärare som var tjänstlediga. Via e-postsvar från lärare blev jag informerad om att vissa system hade 

flaggat mitt mail som potentiellt spam, något som jag inte hade räknat med och som antagligen 

resulterat i att många lärare inte besvarade enkäten. Det är svårt att uppskatta hur stor andel som 
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påverkades av det, men den svarsfrekvens som jag fick med 80 % bortfall är talande för att det kan ha 

påverkat antalet svar negativt.

Det stora bortfallet påverkade dock troligtvis inte spridningen av legitimationsgrupper som 

besvarade enkäten. Enligt skolverkets statistik fanns det i Sverige totalt 32 886 lärare,43 varav 7 109 var 

yrkesämneslärare44. Det är 22 % av alla lärare i Sverige som således är yrkesämneslärare. Av de som 

besvarade min enkät var 10.7 % rena yrkesämneslärare, och 4.6 % som undervisade fler ämnen utöver 

yrkesämnen. Således är 15 % av de som besvarat enkäten yrkesämneslärare. Den siffran är något lägre 

än det nationella genomsnittet, men det kan förklaras av att lärartätheten bland yrkesämnen är lägre i 

storstäder och att det därför som jag har en mindre andel yrkeslärare som besvarat min enkät.45 Baserat 

på det anser jag att min spridning mellan legitimationsgrupper ändå visar att jag nått ut till en jämn 

spridd grupp.

Då svarsfrekvensen varit låg är det svårt att påstå att den data jag samlat in är representativ för 

lärarkåren som helhet, utan att den snarare kan visa på vissa trender angående vad lärare tänker kring 

lärarlegitimation och yrkesstatus. Av den anledningen kommer resultatet att redovisas som en inledande 

inblick i området för att öppna upp för framtida studier.
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Begrepp

I denna uppsats är lärare uppdelade i de tre olika legimationsgrupper som Skolverket har definierat och 

använder sig av i sitt arbete kring lärarlegitimationer för gymnasielärare. Dessa tre grupper är ”Vanliga 

ämnen”, ”Yrkesämnen” och ”Vissa ämnen”, och är indelade enligt Skolverket på följande sätt:

• ”Vanliga ämnen”, exempelvis svenska, bild, företagsekonomi eller teater.

• ”Yrkesämnen”, exempelvis båtkunskap, fordonsteknik, golvläggning eller hantverk.

• ”Vissa ämnen”, exempelvis arkitektur, mediaproduktion eller sociologi.46

Reflektioner över metoden

Valet av enkät var till en början mest av intresse, då jag enbart gjort textanalyser tidigare. Senare visade 

det sig att det var mycket som jag inte var van vid och som jag behövde lära mig för att lyckas med min 

enkät. Enkätboken av Jan Trost låg till grund för mycket av det teoretiska i mitt enkätupplägg.

Det jag inte räknade med kring utskicket var spamfilter. Både Uppsala universitets egna spamfilter 

för utgående post aktiverades och försvårade processen, och jag fick också svar från lärare om att mailet 

markerats som misstänkt spam i deras inkorgar. Det kan ha resulterat i ett större bortfall än planerat. 

Uppsala universitets egna spamfilter stoppade inte heller utskicket, utan gav ett svårtolkat 

felmeddelande som resulterade i att jag skickade ut samma mail tre gånger (två försenade p.g.a. behovet 

av systemteknikers godkännande att överskrida massutskickstaket) vilket också kan ha skapat fler 

bortfall. I sin helhet är jag dock nöjd med antalet svar med tanke på de tekniska fel som uppstod, men 

mindre nöjd med att det ändå hade en viss negativ påverkan på mitt arbete.
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Resultat

Resultatet presenteras i två huvuddelar, den första delen med tabeller eller grafer (ska detta vara 

“figurer”?) och en tillhörande förklarande text, och den andra genom sammanställningar av 

svarsanalyserna. Det inledande avsnittet av den första delen består av frekvenstabeller där jag först går 

igenom vilka lärartyper som besvarat enkäten, d.v.s. vilka typer av skolor de jobbade på, vilken typ av 

ämne de undervisade, hur länge de jobbat som lärare och om de har en lärarlegitimation. Från och med 

Tabell 5 redovisas tabeller med svaren på de slutna frågorna kring lärarlegitimationer och hur dessa har 

påverkat informanternas ställning som lärare.

Det avslutande avsnittet av den första delen består av jämförande sammanställningar av lärarnas 

enkätsvar på de slutna frågorna. Dessa presenteras i grafer (ska detta vara “figurer”?) och korstabeller 

med tillhörande förklaringar.

I den sista delen av resultatdelen presenterar jag lärarnas svar på de öppna frågorna, genom att 

redovisa svarskategorierna och kategoriantal med tillhörande citat för att exemplifiera kategorin.

Svaren på de slutna frågorna - Frekvenstabeller 

Tabell 1
Vilka ämnestyper undervisar du i?

Tabell 1
Vilka ämnestyper undervisar du i?

Tabell 1
Vilka ämnestyper undervisar du i?

Antal Procent

”Vanliga ämnen” 144 73.1

”Vanliga ämnen” och ”Yrkesämnen” 8 4.1

”Vanliga ämnen” och ”Vissa ämnen” 15 7.6

”Yrkesämnen” 21 10.7

”Yrkesämnen” och ”Vissa ämnen” 1 0.5

”Vissa ämnen” 8 4.1

Total 197 100.0

Tabell 1 sammanställer fördelningen av ämnen som undervisats av lärarna som besvarade enkäten. 

De olika indelningarna är enligt skolverkets definition som används kring lärarlegitimationer (se 

föregående sida för mer information), och vissa lärare undervisade i flera olika kategorier. Den 

övervägande majoriteten är de som enbart undervisade i det som definierats som ”vanliga ämnen”, 

uppemot 75 % av alla som besvarade enkäten. Om man inkluderar de som undervisade i andra ämnen 

tillsammans med sitt ”vanliga ämne” var det uppemot 85 % som föll under den kategorin. Totalt var 

det ca 15 % som helt eller delvist undervisade ”yrkesämnen”, och 12 % av lärarna som besvarade 

enkäten som på något sätt jobbade med ”vissa ämnen”. För en del av min undersökning var den 

viktigaste gruppen den fjärdedel som inte enbart undervisade ”vanliga ämnen” då de utgör en minoritet 
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som har helt andra förutsättningar än de ”vanliga” ämneslärarna. Dock är även de ”vanliga” lärarnas 

åsikter av stort intresse för andra delar av undersökningen då de påverkats av lärarlegitimationer och, 

såsom alla lärare gör, kommer i kontakt med elever och föräldrar dagligen.

Tabell 2
Vilken typ av skola arbetar du på?

Tabell 2
Vilken typ av skola arbetar du på?

Tabell 2
Vilken typ av skola arbetar du på?

Antal Procent

Studieförberedande 122 61.9

Studieförberedande och 
Yrkesförberedande

25 12.7

Yrkesförberedande 36 18.3

Yrkesförberedande, 
Gymnasiesärskola och 
Introduktionsprogram

1 0.5

Yrkesförberedande och 
Introduktionsprogram

1 0.5

Gymnasiesärskola 10 5.1

Introduktionsprogram 2 1.0

Total 197 100.0

Tabell 2 visar fördelningen av skoltypen som lärarna jobbade på. Här ser man att det är en klar 

majoritet av lärarna som besvarade enkäten som jobbade på en studieförberedande skola. Man kan 

också utläsa att det är fler lärare som jobbar på yrkesförberedande skolor än de antal yrkesämneslärare 

som Tabell 1 visar, vilket låter som en självklarhet men är värt att nämna då det är av intresse senare.

Här finns det också två grupper av skolor som inte faller under studieförberedande eller 

yrkesförberedande, nämligen gymnasiesärskola och introduktionsprogram. För att förenkla 

presentationen av data har jag av den anledningen valt att dela in alla i två grupper, en som består av alla 

som är helt eller delvist studieförberedande skolor och en som består av alla yrkesförberedande, 

gymnasiesärskolor och introduktionsprogram som inte har en studieförberedande del. Tanken bakom, 

detta var att det fanns överlapp mellan alla de som inte var studieförberedande, medan 

studieförberedande bara överlappade med yrkesförberedande skolor.
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Tabell 3
År verksam som lärare

Tabell 3
År verksam som lärare

Tabell 3
År verksam som lärare

Antal Procent

1-5 år 22 11.2

6-10 år 41 20.8

11-15 år 47 23.9

16-20 år 22 11.2

21-25 år 19 9.6

26-30 år 18 9.1

31-35 år 12 6.1

36-40 år 13 6.6

41-45 år 3 1.5

Total 197 100.0

Spridningen på lärarnas tid i yrket visar att lite mer än 50 % av de som besvarade enkäten har jobbat 

som lärare mellan 1-15 år. När jag frågade hur långe de jobbat i skolan fick de själva fylla i antal år, för 

att jag senare skulle dela in dem i grupper. Detta gjordes för att jag skulle få en större inblick i hur länge 

de jobbat och låta mig behandla antal år efteråt. De som svarade 3.5 år hamnade ändå i gruppen av 1–

5 år, samtidigt som de som valde ca 35 år hamnade i gruppen 30–35 år. Jag hade självklart även kunnat 

ställa frågan så att de redan sorterade in sig i grupperna, men även där finns det problem i hur de som 

anser sig vara på gränsen mellan två grupper väljer att placera sig. För att förenkla kommande analyser 

har jag valt att senare dela in dessa grupper i tre större grupper. Gruppindelningen blev således 1-10 år, 

11-20  år och 21-45  år, baserat på en jämn spridning av individer och samtidigt en bra spridning på 

lärargenerationer (nya lärare, de som utbildades på lpf 94 och de som utbildades innan lpf  94).

Tabell 4
Har du en lärarlegitimation?

Tabell 4
Har du en lärarlegitimation?

Tabell 4
Har du en lärarlegitimation?

Antal Procent

Ja, jag är en legitimerad lärare. 153 77.7

Nej, men jag har ansökt om det. 32 16.2

Nej, jag är behörig men tänker inte ansöka 9 4.6

Nej, jag är inte behörig. 3 1.5

Total 197 100.0
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Här ser vi att 25 % av alla lärare som besvarade enkäten saknar lärarlegitimation olika anledningar. 

Här är det den gruppen lärare som inte har lärarlegitimationer av större intresse än de som har en, 

främst de lärare som svarat att de inte har en och valt att inte ansöka trots att de är behöriga. Värt att 

notera är att de tre som inte är behöriga är från var sin grupp enligt skolverkets definition på 

legitimationsgrupper av ”vanliga”, ”yrkes-” och ”andra” ämnen.

Tabell 5
Har lärarlegitimationen i dagsläget förändrat läraryrkets status?

Tabell 5
Har lärarlegitimationen i dagsläget förändrat läraryrkets status?

Tabell 5
Har lärarlegitimationen i dagsläget förändrat läraryrkets status?

Antal Procent

Har höjt läraryrkets status 32 16.2

Ingen förändring på läraryrkets status 161 81.7

Har sänkt läraryrkets status 4 2.0

Total 197 100.0

På frågan om lärarlegitimation hade förändrat läraryrkets status var de flesta av åsikten att ingen 

förändring skett, och enbart fyra av de 197 som besvarade enkäten som ansåg att det försämrat yrkets 

status. Av dessa fyra var tre legitimerade lärare, och den sista var inte legitimerad, men hade ansökt.

Tabell 6
Hur viktiga anser du att lärarlegitimationer 

är för läraryrkets framtida status 
(där 1 motsvarar ”inte viktiga alls” och 5 motsvarar 

”mycket viktiga”)?

Tabell 6
Hur viktiga anser du att lärarlegitimationer 

är för läraryrkets framtida status 
(där 1 motsvarar ”inte viktiga alls” och 5 motsvarar 

”mycket viktiga”)?

Tabell 6
Hur viktiga anser du att lärarlegitimationer 

är för läraryrkets framtida status 
(där 1 motsvarar ”inte viktiga alls” och 5 motsvarar 

”mycket viktiga”)?

Antal Procent

1 38 19.3

2 30 15.2

3 31 15.7

4 51 25.9

5 47 23.9

Total 197 100.0

Vid denna fråga fick lärarna själva besvara huruvida de ansåg lärarlegitimationens vikt för yrkets 

framtida status på en femgradig skala (där ett motsvarade ”inte viktiga alls” och fem ”mycket viktiga”). 
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Nästan hälften av de som besvarade enkäten (49.8 %) angav att de tyckte att det var mer viktigt för 

yrkets framtida status, medan 34.5 % angav att det var mindre viktigt för yrkets framtida status.

Tabell 7
Anser du att elever ser olika på legitimerade 

och icke-legitimerade lärare
(där 1 motsvarar ”ser ingen skillnad” och 5 motsvarar 

”ser skillnad”)?

Tabell 7
Anser du att elever ser olika på legitimerade 

och icke-legitimerade lärare
(där 1 motsvarar ”ser ingen skillnad” och 5 motsvarar 

”ser skillnad”)?

Tabell 7
Anser du att elever ser olika på legitimerade 

och icke-legitimerade lärare
(där 1 motsvarar ”ser ingen skillnad” och 5 motsvarar 

”ser skillnad”)?

Antal Procent

1 95 48.2

2 36 18.3

3 37 18.8

4 19 9.6

5 10 5.1

Total 197 100.0

Tabell 8
Anser du att föräldrar ser olika på 

legitimerade och icke-legitimerade lärare
(där 1 motsvarar ”ser ingen skillnad” och 5 motsvarar 

”ser skillnad”)?

Tabell 8
Anser du att föräldrar ser olika på 

legitimerade och icke-legitimerade lärare
(där 1 motsvarar ”ser ingen skillnad” och 5 motsvarar 

”ser skillnad”)?

Tabell 8
Anser du att föräldrar ser olika på 

legitimerade och icke-legitimerade lärare
(där 1 motsvarar ”ser ingen skillnad” och 5 motsvarar 

”ser skillnad”)?

Antal Procent

1 26 13.2

2 27 13.7

3 60 30.5

4 52 26.4

5 32 16.2

Total 197 100.0

Tabellerna 7 och 8 visar vad lärarna besvarade angående om de hade märkt en annorlunda behandling 

av legitimerade och icke-legitimerade lärare från elever och föräldrar, återigen på en femgradig skala 

(där ett motsvarade ”ser ingen skillnad” och fem ”ser stor skillnad”). Nästan hälften av lärarna ansåg att 

eleverna inte såg en skillnad, eller att den inte var så stor, medan flertalet ansåg att det fanns en märkbar 

skillnad från föräldrarnas håll.
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Svaren på de slutna frågorna - Sammanställningar

Figur 1

Hur elever och föräldrar ser på legitimerade lärare och icke-legitimerade lärare enligt 

lärarna själva (där 1 motsvarar ”ser ingen skillnad” och 5 motsvarar ”ser skillnad”)?

I Figur 1 har jag delat in lärarna i två grupper, de som har en lärarlegitimation och de som inte har 

en, och sedan så har jag tittat på hur de två olika grupperna har svarat angående elevers och föräldrars 

syn på legitimerade lärare kontra de som saknar legitimation. Här ser vi tydligt att det finns ett samband 

mellan de olika grupperna och deras syn på frågan, att elever inte ser en stor skillnad, och att föräldrar 

ser en större skillnad. Här kan vi också se att flera av de lärare som saknade legitimation ansåg att 

eleverna inte brydde sig om legitimationen.

Det var 86 % som svarade att de kände ingen eller lite skillnad på hur elever såg på lärare och 

legitimation. Av de legitimerade lärarna var det färre som ansåg att elever inte brydde sig om 

lärarlegitimationer, 60 % som svarade att de såg ingen eller lite skillnad. Angående elever som såg 

skillnad var det fler legitimerade lärare som angav det vid sina svar, 16 % som ansåg det i förhållande till 

6 % bland de icke-legitimerade lärarna.

Bland de legitimerade lärarna var man av åsikten att föräldrars syn på legitimerade lärare hade 

förändrat, med 30 % som ansåg att det fanns en skillnad, 20 % som såg en stor skillnad och 25 % som 

identifierade sig som en fyra på den femgradiga skalan. De icke-legitimerade lärarna var av liknande 

inställning förutom att ytterst få, endast 2 %, ansåg att det skett en stor förändring kring föräldrars syn 

på legitimerade lärare.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2 3 4 5

Legitimerade lärare ang. elever Icke-legitimerade lärare ang. elever
Legitimerade lärare ang. föräldrar Icke-legitimerade lärare ang. föräldrar

23



Figur 2

Hur viktiga är lärarlegitimationer för läraryrkets framtida status uppdelat 

i vanliga ämnen och yrkesämnen (där 1 är ”inte viktiga” och 5 är ”mycket viktiga”)?

Figur 2 visar vad lärare som undervisar ”vanliga ämnen”, ”yrkesämnen” och ”andra ämnen” anser 

om lärarlegitimationens vikt när det gäller läraryrkets framtida status. Här ser vi att lärarna är 

förhållandevis eniga att lärarlegitimationer är viktigt för yrkets framtida status, me också att 

”yrkesämnen” och ”andra ämnen” anser att legitimation är väldigt viktigt i högre utsträckning än de 

som undervisar ”vanliga ämnen”.

Tabell 9
Vad olika legitimationsgrupper tycker om legitimationens 

påverkan på läraryrkets status i dagsläget.

Tabell 9
Vad olika legitimationsgrupper tycker om legitimationens 

påverkan på läraryrkets status i dagsläget.

Tabell 9
Vad olika legitimationsgrupper tycker om legitimationens 

påverkan på läraryrkets status i dagsläget.

Tabell 9
Vad olika legitimationsgrupper tycker om legitimationens 

påverkan på läraryrkets status i dagsläget.

Har sänkt 

läraryrkets status

Ingen förändring 

på läraryrkets 

status

Har höjt 

läraryrkets status

Vanliga ämnen 2% 81% 17%

Yrkesämnen 
och Vissa 
ämnen

3% 87% 10%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1 2 3 4 5

←  Hur viktiga anser du att lärarlegitimationer är för yrkets framtida status  →

Vanliga ämnen Yrkesämnen + Vissa ämnen
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Tabell 9 visar vad de olika legitimationsgrupperna ansåg om lärarlegitimationens påverkan på 

läraryrkets status. En övervägande majoritet ansåg att det inte hade förändrat läraryrkets status, och 

bland de som ansåg att status hade höjts var de som undervisade ”vanliga ämnen” mer positivt 

inställda.

Figur 3:

Antal år som lärare i förhållande till vad man tycker om

legitimationens påverkan på dagens lärarstatus

I Figur 3 är lärarna indelade i tre grupper, 1-10 år som lärare, 11-20 år, och 21-45 år. Denna indelning 

gjordes för att få en jämn fördelning mellan antalet år i yrket då 50 % av de som svarade på enkäten föll 

under kategorin 1-15 år. Denna indelning ger ca en tredjedel i varje grupp. Utöver det är grupperna 

sprida bland de som är nyare till yrket, de som varit anställda sedan lp94 trätt i kraft, och de som 

utbildat sig till lärare innan lp94. 

I figuren kan man se en trend som tyder på att de yrkeserfarna lärarna anser att legitimationen har 

höjt läraryrkets status. Värt att nämna är att den 2 % i gruppen 21-45 år är en enstaka individ som 

jobbat mellan 26-30 år som lärare, och de 5 % i gruppen 1-10 är tre lärare som alla jobbat mellan 6-10 

år.
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Figur 4

Hur viktiga lärarlegitimationer var för lärarna angående ökad status i framtiden i 

förhållande till antal år som lärare (där 1 är ”inte viktiga” och 5 är ”mycket viktiga”).

Syftet med Figur 4 är att visa vilken påverkan tid i yrket har på lärarnas inställning till 

lärarlegitimationens potential till statusökning. Om man grupperar in svaren i tre grupper, med de som 

tycker att det är mindre viktigt, de i mitten och de som tycker att det är mer viktigt, får man över lag 

väldigt jämna resultat, speciellt de två senare grupperna med över 50 % positivt inställda och ca 30 % 

som inte anser att det är så viktigt. I gruppen 1-10 år är det ca 10 % fler som anser att det är mindre 

viktigt, och 46 % som anser att det är viktigt för det framtida läraryrkets status.
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Figur 5

Hur viktiga lärarlegitimationer är för lärarna angående ökad status 

i framtiden i förhållande till hur det påverkat dagens status

 (där 1 är ”inte viktiga” och 5 är ”mycket viktiga”).

Figur 5 visar sambandet mellan vad lärarna ansåg om legitimationens påverkan på yrkesstatus i 

dagsläget och vad de anser om lärarlegitimationens vikt vid yrkets framtida status. Här ser vi att 

samtliga av de som tyckte att yrkesstatusen sänkts på grund av lärarlegitimationer anser även att det inte 

alls är viktigt för yrkets framtida status. Samtidigt ser vi att de som känner att yrkets status har höjts 

känner att det även är viktigt för yrkets framtida status. Vi ser även att majoriteten av lärarna som anser 

att yrkets status inte förändrats på grund av lärarlegitimation är förhållandevis jämnt fördelat när det 

gäller framtidssynen. De som tycker att legitimationer är ganska viktiga utgör något fler, men det är inte 

en slående mängd.
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Svaren på de öppna frågorna

Resultaten på de öppna frågorna presenteras nedan uppdelade enligt den fråga svaren tillhör. Först 

presenteras lärarnas ställning till frågan de besvarat i antalet och andelen, om de exempelvis anser att 

lärarlegitimationer varit bra eller dåligt för icke-legitimerade lärares status. Sedan presenteras de 

kategorier som svaren delades in i för att underlätta en senare analys av resultatet. Till dessa kategorier 

finns ett tillhörande citat från ett autentiskt svar som informanten angett. Svaren har inte tilldelats en 

kategori exklusivt, utan kan tillhöra flera kategorier om läraren berör flera ämnen.

Vad anser du att lärarlegitimationer har gjort för icke-legitimerade lärares status?:

Av de 197 som besvarade enkäten var det 102 stycken (52%) som bara såg negativa konsekvenser av 

reformen för icke-legitimerade lärares status. 56 av lärarna (28%) angav att de inte märkt en större 

skillnad, och endast 14 (7%) som såg positiva förändringar. Inga lärare angav att statusen ökat för de 

lärare som inte hade legitimation. Till positiva förändringar i statusen räknades de svar som fokuserade 

på positiva statushöjningar, såsom att det bidrar till att lärare går klart sina utbildningar och att det 

snarare är en statusökning för lärarkåren i helhet. Följande citat är ett exempel på ett sådant svar:

Än så länge inte mycket. På längre sikt lär det bli en större uppdelning, när skillnaden 

avspeglas i ökad lön och trygghet i anställning.

Läraren i ovan citat fokuserar på den framtida skillnaden för legitimerade lärare istället för 

statusminskning och problem för icke-legitimerade lärare, och har en positiv utgångspunkt i sitt svar.

Utöver dessa svar var det 25 lärare (13%) som inte angav ett svar på frågan. Bland de som hade 

svarat fanns några teman gällande vad lärarna ansåg att legitimationer hade gjort för icke-legitimerade 

lärares status. Dessa teman delades in i följande sex kategorier och kommer här att presenteras i 

storleksordning, med de som nämnts flest gånger först samt ett tillhörande typiskt citat från den 

kategorin.

Den kategori som nämndes flest gånger, av totalt 25 lärare, var ”Lärarbrist”. Till denna kategori 

tillhör kommentarer om att det ändå fanns en lärarbrist och att undantag ändå görs, och kommer att 

göras i framtiden, då legitimerade lärare inte räcker till för att fylla alla klassrum, exempelvis följande 

citat.

Ingenting med tanke på lärarbristen och att handläggningstiden för att få legitimation är 

alldeles för lång. Det kan inte anses vara rimligt med en handläggningstid på 6-9 månader, 

och i realiteten betydligt längre.

23 lärare kodades in i kategorin ”Utbildning”. De ansåg att lärarlegitimationen ökade fokus på att 

lärare skulle vara utbildade, och således öka icke-legitimerade lärares intresse i att skaffa sig en 

pedagogisk utbildning. 
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Min uppfattning är att legitimationen bidragit till att höja läraryrkets status eftersom den 

formella kompetensen blivit viktigare. För icke-legitimerade lärare tror jag att incitamenten 

ökat att fortbilda sig för att få rätt formell kompetens. Möjligen upplever icke-legitimerade 

lärare att deras status sänkts något.

Till kategorin ”Försämrade arbetsvilkor” fanns 21 lärare som angav att lärarlegitimation hade på 

olika sätt försämrat eller skapat osäkerhet kring bland annat sämre anställningstrygghet för icke-

legitimerade lärare. 

Deras status bör har sjunkit då de inte bör få samma lön och anställningstrygghet, om de 

inte har arbetat många många år och inte kan få legitimation för att deras utbildning inte 

har vad som krävs idag.

Lika många (21 lärare) ansåg att den sänkta statusen lett till en ökad svårighet för icke-legitimerade 

att bli anställd. Skillnaden mellan denna kategori, ”Svårare att anställas”, och ”Försämrade 

arbetsvillkor” är att anställning i detta fall främst berörde de som sökte jobb och arbetsvillkoren var de 

som redan hade jobb men som förlorade.

Eftersom en icke-legitimerad kärnämneslärare inte kan få en tillsvidareanställning så 

påverkar det yrket positivt anser jag. På den skola jag arbetar är det uttalat att när de ska 

anställa nya lärare så vill de ha legitimerade. Detta gör det ju svårare för icke-legitimerade 

men det bidrar till att höja yrkets status i längden.

Åsikten att lärarlegitimationen ansågs överflödig och att examensbevis eller yrkeserfarenhet var 

minst lika viktigt nämndes 13 gånger. Dessa åsikter sorterades in i kategorin ”lärarlegitimation är 

överflödig”. 

Inget förutom att skapa press att beställa den. Lärarlegitimationen är just nu ett luftslott. 

Det är en bra idé och det var en bra idé med introduktionsår som kan liknas vid läkare 

AT. Men nu är det bara att beställa vid examen, så skillnaden mellan att ha examen och 

legitimation känns obefintlig. Ändå krävs det leg för att få jobb och för att få sätta betyg…

varför? Jag har ju inte gjort något för att bevisa att jag förtjänar den. Bara en politisk idé 

som låter fint på pappret…kommer säkert ändras igen inom några år.

Lön som statusredskap lyftes 11 gånger, och många kommentarer i kategorin ”Lön” ansåg att det 

enda som legitimationer gjort är att underlätta för rektorer att sänka icke-legitimerade lärares löner.

Inte mycket. Om det finns ett behov av lärare så kommer man att fylla katedern oavsett 

lärarlegitimationer. Legitimation, men inget i avtalet att det ska ge exempelvis högre lön. 

Lön är status, den biten vill man inte ta i p.g.av ett "fack" och politiker som inte agerar 

tillräckligt för sina medlemmar och väljare. Så vill du ha status och högre lön, så bör du 

omskola dig.
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Vad är din syn på lärarlegitimationer i stort?:

Av de 197 lärarna som besvarade enkäten var det en jämn fördelning mellan de som ansåg att 

lärarlegitimationer var ett dåligt koncept (81 personer (41%)) och de som ansåg att det var en positiv 

förändring i rätt riktning (79 personer (40%)). Utöver det angav 19 personer (10%) att de inte märkt 

någon skillnad, och 18 (9%) angav inget svar alls.

Den största kategorin var ”dåligt genomförd/genomtänkt”, med 61 svar. Till denna kategori 

tillhörde de lärare som ansåg att reformen inte var väl utarbetad eller utförd.

Ogenomtänkt och populistiskt. Det finns många som tar sig igenom en lärarutbildning men 

som ej är ämnade för klassrummet. Ett "lärarkörkort" betyder inte nödvändigtvis att du är 

duktig, bara att du har klarat av att ta dig igenom ett program.

 32 lärare tillhörde kategorin ”Definierar lärare” angav att lärarlegitimationer istället hjälpte till att 

precisera vad en lärare egentligen är, att en lärare är en utbildad individ både inom sitt ämnesområde 

och inom pedagogik, och att inte vem som helst borde kunna kalla sig själv för lärare. På så sätt höjs 

statusen för utbildade lärare.

Det blir slut på oseriösa arbetsgivare som är ute efter att tjäna på att anställa vem som helst 

som lärare och betala lägre löner till sådana för att bli rika på skolans medelmåttighet.

30 lärare placerades i kategorin ”Bra på sikt”, att lärarlegitimation var en bra idé och att det behövde 

ta sin tid innan statusen höjdes och skolan förbättrades.

Är det som på sikt kommer att rädda den svenska skolan. Ämneskunskap och pedagogisk 

utbildning är det enskilt viktigaste i ett skolsystem - tusen gånger viktigare än när betyg ska 

sättas. Du skulle aldrig låta en obehörig läkare operera på dig - varför låta en obehörig 

lärare förstöra dina barn?

22 lärare tyckte att lärarlegitimation var överflödig och placerades in i kategorin ”Examensbevis 

räcker”. De ansåg att lärarlegitimationen var ”ännu ett papper” som sa samma sak som examensbeviset. 

Meningslös. Varför räcker det inte att ha papper på sin utbildning, sin lärarexamen? 

Önsketänkande från fackens sida att det skulle höja status och lön. Liksom påhittet med 

förstelärare. Ett sätt splittra lärarkåren?

18 lärare tyckte att fokus skulle läggas på lönen, att det var det som egentligen skulle höja yrkets 

status. Vanligt i kategorin ”Lön” var åsikten att legitimationer inte skulle höja status på yrket.

Avvaktande positiv, ser inga större skillnader ännu. Om den finns för att höja yrkets status 

så har inget hänt. Högre lön behövs före legitimationen. 

30



12 lärare ansåg att yrkeserfarenhet var viktig, och att legitimation inte nödvändigtvis var en stämpel 

för en bra lärare. I denna kategori, ”Yrkeserfarenhet räcker”, var det många som var missnöjda att 

skolverket krävde att även ”gamla stofiler” behövde söka legitimation.

Kanske bra med legitimation men varför denna stora apparat för att skriva ut legitimationer 

för folk som arbetat mycket länge. Man kunde ha startat med legitimation för nyutbildade 

och kanske lärare under 45 år och struntat i oss gamla stofiler. Jag tror inte vi blir vare 

sämre eller bättre på att undervisa och sätta betyg med legitimation, däremot har det kostat 

både mycket tid och pengar för att legitimera oss.

Skillnaden mellan kategorierna ”Examensbevis räcker” och ”Yrkeserfarenhet räcker” är att de som 

kommenterade om examensbeviset ansåg att lärarlegitimationen var i verkligheten exakt samma sak 

som examensbeviset. De som behandlade yrkeserfarenhet ansåg snarare att de med mycket erfarenhet 

ändå skulle fasas ut med tiden och att det var ett slöseri av resurser att behöva legitimera de som hade 

mycket yrkeserfarenhet och fokus skulle ligga på att se till att de som var nya i yrket var legitimerade.
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Diskussion

Studiens frågeställningar kretsade kring hur synen på lärarlegitimation skiljer sig mellan legitimerade 

lärare och icke-legitimerade lärare på studieförberedande skolor och yrkesförberedande skolor. Mina 

inledande frågeställningar fokuserade på hur synen på lärarlegitimation skiljer sig, och om tid i yrket 

påverkade lärarens syn på legitimationen.

Frågeställningarna för studien var följande:

- Anser gymnasielärare att elever och föräldrar ser på lärare olika beroende på om de är legitimerade 

eller inte. 

- Finns det en skillnad mellan yrkes- och studieförberedande lärares syn på lärarlegitimation?

- Finns det ett samband mellan antal år som en lärare varit yrkesverksam samt deras syn på 

lärarlegitimationer?

- Vad anser gymnasielärare om legitimationens inverkan på deras yrkesstatus?

Svaren på de slutna frågorna

Den första frågan handlade om elever och föräldrar, och om lärare ansåg att de ser annorlunda på 

legitimerade lärare och icke-legitimerade lärare. Enligt resultatet som visas i Figur 1 anser lärarna att 

eleverna såg skillnad mellan legitimerade lärare och icke-legitimerade lärare. 86  % av de icke-

legitimerade lärarna svarade att elever såg ingen eller lite skillnad på legitimerade lärare, till skillnad från 

60 % hos de legitimerade lärarna. Här ser man tydligt att de som saknar en legitimation känner att 

elevkontakten är oförändrad, och att det till stor del är så även för de legitimerade lärarna, men att det 

finns fler inom den gruppen som känner en skillnad. 

När det gällde lärarnas åsikt om vad föräldrars syn på lärare var de båda lärargrupperna tämligen 

lika. Den enda stora skillnaden var att det är att 20 % av de legitimerade lärarna anser att det finns en 

stor skillnad i föräldrars syn, medan de icke-legitimerade endast 2 % trodde det var en stor skillnad. Om 

man slår ihop de som angav 3-5 på den femgradiga skalan anser 75 % av de tillfrågade legitimerade 

lärarna att det finns en märkbar skillnad, medan bara 64 % av de icke-legitimerade lärarna upplever en 

sådan skillnad.

Om man applicerar Treimans teori på detta resultat, och utgår från att differentieringen skapar 

privilegier och att dessa privilegier är en märkbar förändring i hur man bemötts som lärare av både 

elever och föräldrar, kan vi se att legitimerade lärare över lag anser sig märka en större skillnad i hur 

elever och föräldrar ser på legitimerade lärare och icke-legitimerade lärare.47  Ur Tabell 5 och 6 kan vi 

uttyda att fler lärare anser att yrkets status har höjts än de som känner att det sänkts. Vi kan även se att 

fler känner att legitimationer är viktiga för yrkets framtida status. Ur detta kan vi härleda att de lärare 

som känner en märkbar förändring åt ett positivt håll för legitimerade lärare.

Detta verkar peka på, enligt lärarna själva, att elever bryr sig mindre om deras lärare är legitimerad 

medan majoriteten av föräldrarna ser en skillnad mellan en legitimerad och en icke-legitimerad lärare. 

Även detta kan förklaras med Treimans teori med att privilegier värderas högt i samhället. Här kan vi se 
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att lärare anser att föräldrar värderar legitimerade lärare högre än vad elever gör, och att legitimerade 

lärare är de som märkt den skillnaden mest. Då kan vi enligt Treimans teori dra slutsatsen att lärarna 

känner att föräldrar ser legitimerade lärare som ett privilegium.

Vad anser då lärarna själva om lärarlegitimationen och om det ökat läraryrkets status? Enligt Tabell 5 

anser 82 % av de tillfrågade att det inte skett en förändring av läraryrkets status i dagsläget, 16 % anser 

att det höjt yrkets status, och resterande 2 % att det sänkt yrkets status. När de besvarade frågan om de 

tyckte att lärarlegitimationer är viktiga för yrkets framtida status (se Tabell 6) anser 50 % att det är en 

viktig faktor, 34 % att det inte är viktigt och 16 % som ansåg att det inte spelar någon större roll.

Ur ett professionaliseringsteoretiskt synsätt är lärarnas framtidssyn i linje med teorins påstående, att 

lärarlegitimationen är viktig för yrkets framtida status. Att endast 16% såg en statusökning i dagsläget 

kan bero på en ”chockprofessionalisering”, att lärarna ansåg att legitimationsreformen var för hastigt 

genomfört och att det av den anledningen inte ännu ökat yrkets status.48
 

, 49

Dock finns det vissa saker som tyder på att chockprofessionaliseringsteorin inte stämmer fult ut. 

Främst finns det lite som tyder på att lärarna som helhet haft en dålig upplevelse kring 

lärarlegitimationer. Tvärt om, om bara 2 % anser att legitimationen har försämrat läraryrkets status 

skulle jag vilja påstå att lärarna är mer positivt inställda till förändringen än de påstår. Att 50 % anser att 

legitimationen fortfarande är viktig för yrkets framtid efter att den funnits sedan 2011 tyder på att det 

enligt lärarkåren inte blivit en motreaktion som skapat en negativ effekt för yrkets status.

Frågan kring lärarnas tid i yrket i förhållande till inställning till lärarlegitimation visade att de som 

jobbat inom yrket längst är mer positivt inställda till lärarlegitimationen, där 26 % av de som jobbat 

21-45 år ansåg att den höjt läraryrkets status i dagsläget (se Figur 3), till skillnad från enbart 8 % av de 

som jobbat 1-10 år. Ur detta kan man dra slutsatsen att tre gånger så många av den mest yrkeserfarna 

lärarkåren, i förhållande till den yngre lärarkåren, anser att lärarlegitimationen redan har ökat yrkets 

status.

Vid frågan om lärarlegitimationens betydelse för yrkets framtida status (se Figur 4)  finns det en 

likartad differens mellan de mest yrkeserfarna och den yngre kåren, med 16 % av gruppen 1-10 år som 

anser att den är mycket viktigt för yrkets framtid, och nästan dubblett så många ur gruppen 21-45 år.

Frågan besvarades genom att svaranden angav på en femgradig skala om legitimationen var viktig 

för den framtida yrkesstatusen, där man kan se att en tredjedel av gruppen 1-10 år angav fyra på skalan. 

Slår man då ihop de som svarade fyra och de som svarade fem är det ca 50 % av alla lärare som tycker 

att legitimationen har vikt för yrkets framtida status. Den enda grupp som skiljer sig markant vid denna 

gruppering av resultaten är fortfarande den yngsta lärargruppen, där 41 % ansåg att legitimationen inte 

är så viktig för yrkets framtida status. Skillnaden mellan dessa grupper kan bero på de yrkeserfarna 

lärarnas syn på läraryrket och att de har en större referensram kring yrkets totala kunskapsbas och 

kvalité.

Över lag är den mer erfarna yrkeskåren positivt inställd till lärarlegitimationer och statushöjning, 

medan de som jobbat 1-10 år är mer skeptiska till detta. Tid i yrket verkar vara en faktor som påverkar 
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lärarnas upplevelser kring lärarlegitimationer. Det finns tendenser som antyder att de som är mer 

yrkeserfarna är samtidigt mer positivt inställda till legitimationer, men även att en övervägande majoritet 

anser att yrkesstatusen inte förändrats. Utifrån det kan jag dra slutsatsen att det kan finnas en trend till 

det i min undersökning som kan vara av intresse för framtida studier.

Kring frågan om yrkesämneslärare och studieförberedande lärare ser olika på lärarlegitimationen är 

det, enligt mina enkätsvar, ingen större skillnad (se Tabell 9). När det gäller statusökning i dagsläget är 

åsikten att det hade höjts något vanligare att de lärare som undervisade ”vanliga ämnen” med 17 % mot 

10 % hos de som främst undervisade ”yrkesämnen” och ”vissa ämnen”. Bland de som tyckte att 

statusen hade sänkts är det ingen markant skillnad. Den slutsats jag kan dra från detta är att lärare inom 

”yrkesämnen” och ”vissa ämnen” anser att det inte skett en förändring i dagsläget medan de som 

främst undervisade ”vanliga ämnen” kände att yrkets status redan ökat.

Den skillnad som finns mellan dessa två grupper i frågan om påverkan i dagsläget kan förklaras av 

professionaliseringsteorin. De lärare som undervisar ”vanliga ämnen” är de som påverkats av 

lärarlegitimationen, och således är de mer positivt inställda till reformen. De lärare som undervisar 

yrkesämnen är inte inkluderade i kravet på lärarlegitimation, och denna excludering kan resultera i en 

mindre positiv syn på legitimationens statusökning i dagsläget för yrkesämneslärare.50

När jag jämförde samma grupper och frågan om yrkets framtida status är det även här väldigt lika 

resultat (se Figur 2). Av de som anser att det är mindre viktigt är 34 % av ”vanliga” lärare medan 33 % 

undervisar ”yrkesämnen” och ”vissa ämnen”. 33 % av den senare gruppen ansåg att det är ytterst 

viktigt för yrkets framtid och om man lägger till de 23 % som anger fyra av fem på frågan är det 56 % 

som ser lärarlegitimationen som en framtida statushöjare. Bland de som undervisar ”vanliga ämnen” är 

det 26 % som anger fyra av fem och 22 % som tycker att det är mycket viktigt för yrkets framtida 

status, och om man slår ihop de två grupperna är det totalt 46 % som anser att det kommer att öka 

yrkets status i framtiden.

Utifrån detta slås dock mitt förra påstående sönder, då gruppen ”vanliga lärare” som anser att 

legitimationen är viktig för yrkets framtida status är mindre än de andra lärarna. En möjlig förklaring 

utifrån professionaliseringsteorin är att det är yrkets kunskapsnivå som en helhet som kan ses som en 

statusökning för de som undervisar ”yrkesämnen” och ”vissa ämnen”.51

Den helhetstrend jag ser är att de som undervisar ”yrkesämnen” och ”vissa ämnen” är mer positivt 

inställda till lärarlegitimationen när det gäller framtiden, men att de i dagsläget inte har sett en 

förändring. Av de som undervisar ”vanliga ämnen” är det fler som ser en statusökning i dagsläget än 

den andra gruppen, men färre som anser att legitimationer är viktiga för framtidens yrkesstatus.

Svaren på de öppna frågorna

Utifrån de öppna frågorna framkommer det att de lärare som deltog i undersökningen över lag var 

missnöjda med utförandet av reformen, eller ansåg att den var dåligt genomtänkt. Kommentarer som 

berörde lärarbrist, eller att lärarbristen var överflödig, förekom ofta vid frågan om icke-legitimerade 
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lärares status. På den frågan ansåg hälften av de som besvarade enkäten att statusen för icke-

legitimerade lärare sjunkit. Enligt Tabell 5 i de slutna frågorna var det bara 4 lärare (2%) som ansåg att 

läraryrkets status sänkts.

Denna skillnad kan bero på att icke-legitimerade lärare inte anses tillhöra läraryrket, något som 

framkommer tydligt i ett par av enkätsvaren. Då tittar lärarna på läraryrket i sin helhet och fokuserar på 

statusen för legitimerade lärare, vilket de då anser inte har ökat. En annan möjlig förklaring är att den 

stora andelen besvarande lärare var legitimerade lärare (78%), och att de besvarar frågan som 

presenteras i Tabell 5 utifrån sin egna status och utifrån vad de tror om icke-legitimerade lärare i den 

första öppna frågan.

På den första öppna frågan var de tre vanligaste kategorier som kommentarerna delades in i att det 

finns en lärarbrist som leder till att icke-legitimerade lärare ändå anställs, att de som saknade 

legitimation kunde vidareutbilda sig och på delad tredjeplats att icke-legitimerade lärare nu hade sämre 

arbetsvillkor och att de därmed hade svårare att bli anställda.

Professionaliseringsteorin grundar sig i att statusökningen sker för de som uppfyller de krav som 

ställs på professionen och således faller det sig naturligt att de som inte uppfyller professionens krav, i 

detta fall de icke-legitimerade lärarna, förlorar status.52

Den sista öppna frågan resulterade i betydligt fler och djupare svar, och där många svar passade in i 

flera kategorier. Här syntes det tydligt att fler lärare hade mer att säga till om när det gällde 

lärarlegitimation i stort, samtidigt som icke-legitimerades status var en mindre viktig fråga. Detta kan 

bero på, som för den första öppna frågan, att majoriteten av lärarna som besvarade enkäten var 

legitimerade, och de har lättare att besvara den sista frågan då det berör deras egna status.

De tre vanligaste kategorierna för den sista öppna frågan var att reformen var dåligt genomförd 

och/eller ogenomtänkt, att legitimationen hjälpte att definiera begreppet lärare och att legitimationen 

på sikt skulle höja yrkets status.

Den stora misstron till reformens genomförande kan, ur en professionaliseringsteoretisk 

utgångspunkt, tolkas som att man inom yrkeskåren ser en statusminskning till följd av införandet. En 

bristande tillit till reformen, och därtill legitimationen som helhet, har därmed haft en negativ påverkan 

på lärarnas syn på den egna statusen.53 

Lönefrågan var något som jag själv trodde skulle vara frekvent återkommande bland lärarsvaren, 

bland annat utifrån den professionaliseringsteoretiska synen på lönen som statushöjande verktyg54, men 

på den första och sista öppna frågan var den långt ifrån den vanligaste kategorin. De som nämnde lön i 

sina svar var oftast högljudda i sina svar, genom starka ord eller att använda versaler för att lägga stor 

vikt vid ”LÖNEN!”. Att dessa kommentarer tog mycket plats när jag läste igenom svaren första gången  

var en av anledningarna till att jag förväntade mig att den kategorin skulle bli stor. När jag tittade på 

antalet efter att jag delat in de i kategorier blev det tydligt för mig att det fanns kategorier jag förväntade 
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mig få stort utslag av, vilket inte stämde med verkligheten när allt sammanställdes, något som Repstad 

nämnt.55

Bristen på lönerelaterade svar kan till stor del förklaras genom att frågorna i enkäten inte fokuserade 

på lön och att den avsaknaden gjorde att fler fokuserade på lärarlegitimationen istället för på lön som 

ett statushöjande alternativ. 

Yrkets inre kvalité var en viktig fråga bland lärarna, där utbildning av icke-legitimerade lärare och 

vikten av examensbevis var viktiga. Att höja utbildningskvalitén för lärarna, och att skilja dem som har 

en pedagogisk utbildning från de som saknar en, var den näst vanligaste kategorin för den första öppna 

frågan. Det fanns också röster inom denna grupp lärare som lade stor vikt vid den didaktiska 

kompetensen i sina enkätsvar, som exempelvis följande: ”att det ställs krav på att ha läst pedagogik […] 

då yrket är så mycket mer än bara undervisning och ämneskunskaper.” I Englunds definition av 

professionalisering läggs en stor vikt vid lärarnas didaktiska kompetenser, och att de som har de 

didaktiska verktyg som krävs för yrket ökar yrkets kvalité.56

Kvalité kring yrkets utbildning är även viktigt enligt Treimans fyra påståenden om status, utöver att 

ett behov finns för yrket, och att de som är utbildade och legitimerade skulle sätta betygen.57  Den 

största kategorin i den första enkätfrågan var att det fanns brist på legitimerade lärare, så behovet är 

tydligt etablerat. Här är det bara bristen på legitimerade lärare som håller statusen nere, och med kravet 

på att lärare ska vara legitimerade för att sätta betyg (och på vissa skolor att få en anställning) ansåg 

lärarna att det var en tidsfråga innan legitimationskravet skulle höja andelen legitimerade lärare. 

Den näst största kategorin inom den första frågan var om utbildning och hur viktigt det var för 

yrket. Bland svaren på den sista öppna frågan var den näst största kategorin att legitimationer hjälpte att 

definiera vad en lärare vad, och vad de fick göra om de uppfyllde kraven att vara lärare. Denna, 

tillsammans med svaren jag nämnde från den första öppna enkätfrågan, uppfyller de tre första 

påståenden ur Treimans fyra påståenden. För att uppnå en förhöjd status ska, enligt Treiman, privilegiet 

att sätta betyg värderas högt i samhället, och även om det framkom i vissa av enkätsvaren var det inget 

som lärarna själva ansåg fanns ännu. Många jämförde läraryrket med läkaryrket och att man ”skulle 

aldrig låta en obehörig läkare operera på [sig]”, men ingen svarade att den mentaliteten finns i samhället 

kring behöriga lärare och utbildning. Dock nämndes lärarlegitimationen som ett steg åt den riktningen, 

och då kan man tolka det som att det bara är en tidsfråga innan det fjärde påståendet uppfylls.58

Bland kommentarerna om att examensbeviset borde räcka var det flera lärare som ansåg att 

reformen sänkt lärarutbildningens status. Genom att införa lärarlegitimation utöver examensbevis 

kände dessa lärare att man från skolverkets sida inte godkände examensbevis som likvärdig 

lärarlegitimationen, trots att de i praktiken var samma sak, ett papper som visade att man var en behörig 

lärare. Om man antar att detta är sant, att även lärarutbildningens status fallit, sänker även det yrkets 
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status enligt professionaliseringsteorin genom Bergmans syn där en försämrad syn på den akademiska 

apparaten förminskar tilltron till yrket.59

Utifrån lärarnas svar på de öppna frågorna kan man ur en professionaliseringsteoretisk syn anse att 

läraryrkets status sänkts enligt lärarna själva efter lärarlegitimationens införande om man tolkar den 

kritik som riktas mot Skolverkets genomförande av legitimationerna. Dock fanns det röster som ansåg 

att det krävdes tid innan skolan och samhället anpassat sig, och att det i det långa loppet skulle resultera 

i en förhöjd ställning i samhället. Enligt Treimans fyra påståenden om status fanns det enligt lärarna 

själva ett behov av legitimerade lärare i samhället, att utbildning var en viktig faktor och att de utbildade 

var de som skulle sätta betygen. Dessa utbildade lärare skulle uppfylla det fjärde påståendet om yrkets 

privilegium att sätta betyg efter att reformen fått tid att verka.60

Sammanfattning

Enligt min studie fanns det en trend som visade att, enligt gymnasielärarna själva, elever såg mindre 

skillnad på legitimerade lärare och icke-legitimerade lärare samtidigt som föräldrarna såg en större 

skillnad mellan lärargrupperna. Legitimerade lärare ansåg över lag att både elever och föräldrar såg 

större skillnad än icke-legitimerade lärare. Enligt Treimans teori om status och privilegier är det 

förståeligt att de lärare som får privilegier märker skillnader.

Enkätsvaren gav ingen större indikation på att det fanns en skillnad mellan yrkes- och 

studieförberedande lärares syn på lärarlegitimation. Här var något fler lärare av ”vanliga ämnen” 

positivt inställda till lärarlegitimationens aktuella statusökning men att skillnaden mellan 17 % för 

”vanliga ämnen” och 10 % för ”yrkesämnen” och ”andra ämnen” är svår att dra direkta slutsatser av.

Antalet år verksam som lärare hade enligt mina resultat en viss påverkan på lärarnas syn på 

legitimationens aktuella status, med fler positivt inställda bland de yrkeserfarna och väldigt få bland de 

nya lärarna. Även när det gällde yrkets framtid var fler erfarna lärare mer positivt inställda än de 

nyanställda lärarna. bland den gruppen av lärare som jobbat 1–10 år var det också fler som inte tyckte 

att legitimationen var viktig för yrkets framtid.

Över lag anser gymnasielärarna som besvarade min enkät att yrkets status inte har förändrats i 

dagsläget, men att lärarlegitimationen är viktigt för yrkets framtida status. Många var enligt de öppna 

frågorna missnöjda med själva genomförandet av legitimationen och många ansåg att lärarexamen 

borde räcka som bevis på behörighet. Enligt de slutna frågorna var fler positivt inställda i förhållande 

till de som såg negativt på legitimationen, och många av de som ansåg att yrkets status inte hade 

förändrats ännu ansåg att det i framtiden kommer att vara viktigt för yrkets status. Enligt de öppna 

frågorna visades lärarnas missnöje, men detta främst riktat mot genomförandet och inte mot 

lärarlegitimationen i sig. Där framkom även att lärarna som besvarade enkäten ansåg att statusen för 

icke-legitimerade lärare sänkts utan att yrkets status höjts. Trots detta var det många som ansåg att det 

var bra på sikt och att det behövde ta mer tid innan de positiva effekterna sågs och att trots det dåliga 

utförandet så var tanken bakom lärarlegitimationer bra.
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Det är dessa trender som min undersökning visar på, och även om det inte går att generalisera 

utifrån detta resultat och påstå att det är representativt för alla lärare anser jag att det visar på en 

tendens till en positiv inställning till lärarlegitimationen inom läraryrket trots ett stort missnöje 

gentemot genomförandet. At lärarna var positiva till lärarlegitimationen stämmer med den  

professionaliseringsteoretiska tolkning då lärarna ansåg att yrkets status skulle förbättras och att yrkets 

status skulle redan ökat om reformen hade genomförts på ett bättre sätt.
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Konklusion

Undersökningen var intressant att genomföra, och den har gett ett resultat som visar på vissa tendenser 

bland gymnasielärare. Det finns saker som skulle kunna förbättras till nästa undersökning, och vissa 

riktningar som skulle vara intressanta att fördjupa sig i för framtida studier.

Urval

Enkäten skickades ut till 1050 lärare, och av de besvarade 205 enkäten, varav 8 valde från första att inte 

delta och 197 som valde att delta. En svarsfrekvens på 20 % är väldigt låg, något som minskar 

resultatets reliabilitet.

Något som skulle kunna underlätta för framtida studier är att enbart skicka enkäten till en 

legitimationsgrupp. I mitt fall skulle yrkesämneslärare kanske varit den mest intressanta gruppen då de 

utgör 22 % av alla gymnasielärare i Sverige och att deras lärarlegitimation är annorlunda från de som 

undervisar ”vanliga ämnen”. Detta skulle även ge bättre resultat i frågorna som berörde just 

yrkesämneslärare då majoriteten av lärarna som besvarade enkäten undervisade ”vanliga ämnen”, och 

fler yrkesämneslärare hade lättare att besvara frågorna då de är mer insatta i sitt eget yrke.

Sedan skulle det vara fördelaktigt att skicka fler mail mer utspritt så att fler får det och färre 

spamfilter aktiveras.

Enkäten

Från detta resultat kan man välja att fokusera på fler riktade frågor som ser olika ut men egentligen 

ställer samma grundfråga, detta för att ställa de resultaten mot varandra och samtidigt verifiera att 

frågorna tolkats rätt av lärarna. 

De kommentarer som lärarna angav under sista delen av enkäten gav en intressant inblick i lärarnas 

åsikter, men även dessa frågor skulle behöva vara mer riktade för att få tydligare svar.

Framtida studier

Något jag upptäckte under studiens gång var att det fanns en viss frustration vid valet av ”vissa 

ämnen” som skolverket gjort. Det kan vara intressant att ta reda på hur den gruppen lärare känner sig 

behandlade när deras ämnen inte räknas som ”vanliga ämnen”. För min del hade jag för få svar från 

lärare som undervisade ”vissa ämnen” för att analysera och behandla, men om datamängden fanns 

skulle den vara intressant att inkludera i analyserna.

Det som var tydligt var att det finns många lärare som är negativt inställda till olika gällande 

lärarlegitimationer, så det skulle vara intressant att fråga lärarna vad de skulle vilja förbättra med 

lärarlegitimationer eller om det fanns någon annan förändring de skulle vilja se för att förbättra just 

yrkets status. 
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Lärarlegitimationer

Denna  enkät  är  del  av  en  undersökning  om  lärares  inställningar  till  lärarlegitimationer.  Denna  
enkät  är  frivillig  att  genomföra,  och  du  kan  avbryta  den  när  som  helst  ifall  du  inte  vill  delta  
utan  negativa  följder  för  din  del.  Du  kommer  att  förbli  anonym  från  att  du  börjar  fylla  ut  
enkäten  till  och  med  att  resultatet  sammanställs.

Om  du  har  några  frågor  eller  funderingar  kan  jag  nås  via  
carlvictor.hagersten.0843@student.uu.se

*  Required

1.   Jag  förstår  att  jag  kommer  att  förbli  anonym,  och  att  jag  kan  avbryta  studien  när

som  helst.

Mark  only  one  oval.

  Ja,  jag  vill  delta  i  undersökningen.

  Nej,  jag  vill  inte  delta.   Stop  filling  out  this  form.

Inledande  frågor

2.   Antal  år  verksam  som  lärare?  *

3.   Högsta  genomförda  utbildning  *

Mark  only  one  oval.

  Gymnasium

  Högskola/Universitet

  Vill  ej  uppge/Ingen  av  ovan

4.   Vilka  ämnestyper  undervisar  du  i?  *

Du  kan  välja  flera  alternativ.  Se  följande  för  mer  information:
http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/vad-
kravs/gymnasieskolan
Check  all  that  apply.

  "Vanliga  ämnen"  (Exempelvis  svenska,  bild,  företagsekonomi  eller  teater).

  "Yrkesämnen"  (Exempelvis  båtkunskap,  fordonsteknik,  golvläggning  eller  hantverk).

  "Vissa  ämnen"  (Exempelvis  arkitektur,  mediaproduktion  eller  sociologi).

mailto:carlvictor.hagersten.0843@student.uu.se
CV

CV
Bilagor

CV
i

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.skolverket.se%2Fkompetens-och-fortbildning%2Flararlegitimation%2Fvad-kravs%2Fgymnasieskolan&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGm15RS5_zEj9VY1_VH7hg82azaaw


5.   Vilken  slags  skola  arbetar  du  på?  *
Du  kan  välja  flera  alternativ.
Check  all  that  apply.

  Studieförberedande  (med  fokus  på  att  eleverna  fortsätter  till  högskola/universitet)

  Yrkesförberedande  (med  fokus  på  att  eleverna  kommer  ut  i  arbetslivet  efter
gymnasiet)

  Other:  

Korta  frågor  om  lärarlegitimationer

6.   Har  du  en  lärarlegitimation?  *

Mark  only  one  oval.

  Ja,  jag  är  en  legitimerad  lärare.

  Nej,  men  jag  har  ansökt  om  det.

  Nej,  jag  är  behörig  men  tänker  inte  ansöka

  Nej,  jag  är  inte  behörig.

7.   Har  lärarlegitimationen  i  dagsläget  förändrat  läraryrkets  status?  *

Mark  only  one  oval.

  Ingen  förändring  på  läraryrkets  status

  Har  sänkt  läraryrkets  status

  Har  höjt  läraryrkets  status

8.   Hur  viktiga  är  lärarlegitimationer  för  läraryrkets  framtida  status?  *

Mark  only  one  oval.

1 2 3 4 5

Inte  viktiga  alls Mycket  viktiga

9.   Anser  du  att  elever  ser  olika  på  legitimerade  och  icke-legitimerade  lärare?  *

Mark  only  one  oval.

1 2 3 4 5

Ser  ingen  skillnad Ser  stor  skillnad

10.   Anser  du  att  föräldrar  ser  olika  på  legitimerade  och  icke-legitimerade  lärare?  *

Mark  only  one  oval.

1 2 3 4 5

Ser  ingen  skillnad Ser  stor  skillnad

Längre  frågor  om  lärarlegitimationer
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11.   Vad  anser  du  att  lärarlegitimationer  har  gjort  för  icke-legitimerade  lärares  status?  *

  

  

  

  

  

12.   Lärarlegitimation  behövs  bl.a.  inte  inom  yrkesämnen  för  att  vara  behörig  att  sätta

betyg.  Vad  anser  du  om  detta?  *

  

  

  

  

  

13.   Hur  tror  du  att  lärarlegitimationer  påverkar  yrkeskunniga  som  vill  undervisa

yrkesämnen?  *

Utbildade  elektriker,  snickare,  veterinärer,  etc.,  som  är  behöriga  att  undervisa  men  inte
sätta  betyg?
  

  

  

  

  

14.   Hur  tror  du  att  lärarlegitimationer  påverkar  yrkeskunniga  som  vill  undervisa

”vanliga”  ämnen?  *

Utbildade  kemister,  språkvetare,  fysiker,  historiker,  etc.,  som  är  behöriga  att  undervisa
men  inte  sätta  betyg?
  

  

  

  

  

15.   Vad  är  din  syn  på  lärarlegitimationer  i  stort?

Denna  fråga  är  ej  obligatorisk,  men  finns  för  att  ge  möjlighet  till  vidare  utveckling  eller
åsikter  om  ämnet.
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