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Sammanfattning 

Lärarlegitimationen (proposition 2010/11:20) har sedan dess införande varit en omdiskuterad 

fråga. Legitimationens vara eller icke vara, vilka lärare den ska vara tillgänglig för och vad 

som ska krävas för att bli behörig att söka legitimation är alla områden som varit föremål för 

kritik. Med tanke på den korta tid som kompetensverktyget funnits identifierar jag också en 

stor lucka i forskningen, något som undersökningen ämnar bidra till att fylla ut. 

Undersökningen utgår ifrån riksdagsprotokoll och proposition 2010/11:20 som källmaterial 

med hjälp av konfliktteori som analysmodell. Motivet bakom dessa val är att undersöka och 

identifiera vilka intressegrupper och intressekonflikter som bidragit till lagförslagets 

utformande och införande. Resultaten visar flera intressanta aspekter bakom den långa 

tidsperiod som propositionen befann sig i riksdagens kammare och formades under 

diskussioner mellan partiernas representanter. Inte minst verkar flera partier blivit mer 

positiva ju längre fram i processen som propositionen kommit, medan andra partier varit mer 

drivande i frågan. Utöver detta pekar undersökningens resultat också på att de fackliga 

organisationerna och framförallt Lärarnas riksförbund varit drivande i frågan och i högsta 

grad bidragit till dess införande. 

Nyckelord: Lärarlegitimation, konfliktteori, proposition, fackföreningar 
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1. Inledning  

Den svenska skolan och dess fortsatta inriktning är en ständigt pågående diskussion. Det är 

svårt att ta del av ett riksdagsval eller ens en partiledardebatt utan att skolan utgör ett av 

huvudämnena.  Åsikterna om hur svensk skola bör fungera verkar splittra det politiska 

landskapet och fortsätta vara aktuellt. Ämnets ständiga aktualitet är dock inte något unikt för 

2000-talet. Under hela 1900-talet har en mängd stora skolreformer genomförts med 

varierande syfte och inriktning. Under 1970- och 1980-talet genomfördes stora reformer för 

att göra skolan mer anpassad även för den mindre studieinriktade och mer praktiskt inriktade 

delen av befolkning. Kursinnehåll fick en mindre roll medan värden som social uppfostran 

och basfärdigheter lyftes som centrala. År 1989, bara några år efter de senaste stora 

skolreformerna beslutades om en länge diskuterad fråga, den totala kommunaliseringen av 

svensk skola. Dåvarande utbildningsminister och senare statsminister Göran Persson var en av 

huvudpersonerna i en fråga som verkligen delade det politiska landskapet.1 Redan strax efter 

denna tidpunkt började röster höjas för en annan förändring inom svensk skola som specifikt 

berörde läraryrket och dess status.  

Yrkesstatus inom den svenska skolan och kanske framförallt det svenska samhället är en 

historiskt omdiskuterat fråga. För en utomstående kan det säkerligen upplevas som att frågan 

först aktualiserats för läraryrket under 2000-talet där den utgjort en viktig del i diskussionen 

om utbildning, inte minst under de senaste två riksdagsvalen år 2010 och 2014. Faktum är att 

frågan är betydligt äldre än detta och så även det redskap som blivit aktuellt för att höja 

lärarnas status, lärarlegitimationen.  

En fråga tydligt kopplad till läraryrket har sedan 1980-talet varit professionalism och mer 

specifikt behörighet som en del av detta begrepp. Hos en yrkesgrupp som till stor del 

härstammar från en tradition av kall- och uppfostringsverksamhet har historiskt skiljelinjerna 

mellan yrke och fritid vara hårfina. Vilka kriterier bör vara dominerande för att avgöra en 

lärares behörighet? Kan yrkeserfarenhet kompensera för frånvaro av fullgod akademisk 

utbildning? Är pedagogisk skicklighet lika viktig som goda ämneskunskaper? Många av dessa 

frågor har präglat debatten om den svenska skolan, inte minst lärarutbildningen som varit 

föremål för flera stora förändringar de senaste tio åren. 

                                                           
1 http://fof.se/tidning/2003/7/efter-50-ar-av-reformer 
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Diskussionen har utmynnat i en enorm skolreform som framförallt är uppmärksammad för att 

införa ett legitimationskrav för yrkesverksamma lärare. Legitimationskravet innebär att 

verksamma lärare inte får tillsvidareanställas, undervisa eller sätta betyg utan legitimationen. 

För att erhålla en legitimation krävs en fullgod lärarutbildning, antingen genom ett 

lärarprogram eller tillräckliga akademiska studier i de aktuella undervisningsämnena plus 

pedagogisk utbildning som motsvarar den som finns i programmen. Det finns vissa undantag 

som främst gäller yrkesprogram och modersmålsundervisning. Utöver detta krävdes vid 

reformens införande också ett provår med godkännande av den aktuella arbetsplatsens rektor. 

Varför legitimationen infördes just vid denna tidpunkt eller varför den fick just denna 

utformning framgår inte i riksdagens eller de lärarfackliga organisationernas 

informationsplatser. Jag finner det märkligt att i och med diskussionen om professionalism är 

långt äldre. Dessutom saknas också ett resonemang om varför den utformats till den form den 

hade vid voteringen för dess införande. Det obligatoriska provår som fanns vid reformens 

utformande och som sedan kritiserades togs sedan bort 2014, något som tyder på att den delen 

av reformen inte varit helt förankrad bland de yrkesverksamma lärarna eller deras fackliga 

organisationer.2 

Även i den tidigare forskningen inom detta ämne anser jag att frågan är dåligt undersökt, 

något som kan bero på att reformen ännu är så pass ung. Det finns mycket skrivet om lärarnas 

nedåtgående status, separationen mellan stat och skola samt den pedagogiska 

riktningsförändring som skett, faktorer som självklart bidragit till den aktuella reformen. 

Däremot finns nästan ingenting undersökt eller skrivet om själva reformen eller processen 

som ledde fram till den. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 https://www.lararforbundet.se/artiklar/krav-pa-introduktionsar-for-legitimation-slopas 
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka bakomliggande orsaker det fanns till att 

proposition 2010/11:20 som innebar införandet av lärarlegitimation realiserades så sent som 

år 2010. Dessutom ämnar undersökningen söka svar på var de olika politiska partierna och 

fackliga organisationerna stod i reformens införande och utformning. Detta med anledning av 

att frågan varit aktuell sedan och under större delen av 1990- och 2000-talet men ändå inte 

realiserades förrän 2010. Med hjälp av en konfiltteoretisk modell är undersökningens 

förhoppning att kunna urskilja vilka intressegrupper som kan ha bidragit till att den slutligen 

infördes och fick sin slutgiltiga form. 

Genom detta hoppas jag kasta nytt ljus på en väldigt omdiskuterad och aktuell fråga som idag 

fått motta en del kritik. Min ambition är att med hjälp av en konfliktteoretisk modell ge en 

klarare bild av händelseförloppen bakom reformens införande och hur de olika politiska 

partierna och fackliga organisationerna formade den. På så vis är min förhoppning att 

reformens utformande och vilka som bidrog till detta tydligt ska framgå. I och med att 

området enligt mig är dåligt undersökt bidrar också en undersökning som denna till att ge 

klarhet i en av de största skolreformer vårt land upplevt. För att kunna uppfylla syftet 

formuleras följande två frågeställningar: 

 

- Vilka anledningar finns det till att proposition 2010/11:20 förverkligades under 2010 

trots att frågan varit aktuell sedan tidigt 1990-tal? 

 

- Vilka politiska partier eller fackliga organisationer var drivande i diskussionen om 

propositionen och i vilken utsträckning har dessa grupper påverkat propositionens 

slutgiltiga utformande? 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

3. Teori 

Uppsatsen kommer att vila teoretiskt på den typ av dialektisk konfliktanalys som Åke Isling 

använder sig av i sina avhandlingar samlade under namnet Kampen för och emot en 

demokratisk skola. Konkret handlar det om att identifiera intressekonflikter och knyta dessa 

till intressegrupper. Tanken inom denna teori är att samhällsutveckling sker genom strider 

mellan olika intressenter. Därför är det av intresse att identifiera dessa grupper och på så vis få 

en djupare förståelse av en förändring eller process. Avhandlingen består av två delar: 

Samhällsstruktur och skolorganisation (1980) samt Det pedagogiska arvet (1988). Isling 

menar att när det gäller generella samhällsteorier skiljer människor oftast mellan balansteorier 

(konsensus-teorier) och konfliktteorier (kritisk teori). Han gör följande schematiska 

sammankoppling mellan dessa två samhällsteorier: 

 Konservativ idépolitisk tradition - funktionalistisk samhällsteori - funktionalistisk 

demokratisk doktrin (konsensusteori). 

 Radikal idépolitisk tradition - konfliktteori om samhället - normativ demokratisk 

doktrin (konfliktteori).3 

Sett till denna uppdelning tar Isling klar anslutning till den konfliktteoretiska och använder 

den som teoretisk grund i sin avhandling. Konflikt och strider mellan grupper och olika 

intressen ses inte bara som en självklar del i samhällsutvecklingen utan också en nödvändig 

del. Konfliktteori bör dock som det mesta inte ses som en enhet, det finns flera olika skolor 

och olika synsätt inom teorin. Isling själv väljer att lyfta den klassiska åtskillnaden mellan 

Marx och Engels å ena sidan och Hegel på den andra som central. Här förenar sig författaren 

framförallt med Marx och Engels med motiveringen att Hegels grundsyn är mer konservativ 

och med tiden stannat vid en stilleståndsmodell.4 

Det finns dock en viktig skiljelinje att dra mellan ideologi och vetenskap som Isling 

poängterar och jag anser vara viktig att benämnda. Det funnits en uppfattning om att en 

individ måste acceptera den marxistiska ideologin och dess framtidsutopi för att kunna 

använda sig av den marxistiska historieteorin. Detta menar Isling är att förminska teorierna 

och dess skapare. På samma sätt som en liberal kan använda sig av marxistisk historieteori 

                                                           
3 Isling, Åke. Kampen för och emot en demokratisk skola. 1980, s. 42-43 
4 Isling, Åke. 1980, s. 43-46 
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kan en socialist underkänna den. Författaren menar att de inte bör ses som en odelbar enhet 

utan istället använda historieteorin förutsättningslöst och friare.5 

Konkret tar sig denna teoretiska utgångspunkt i uttryck genom en analysmodell som Isling 

skapar som ett hjälpmedel för analysen av materialet:6 

 

 

 

 

 

  6) Politiskt agerande 

  5) Intressestrider mellan grupperna 

  4) Nya och gamla grupper med nya eller förändrade intressen 

  3) Nya sociala grupper kommer till, gamla förskjuts 

  2) Den sociala strukturen förändras 

 

 

 

Modellen är skapad för att visa kraftspelet i samhällsutvecklingen på två olika nivåer: den 

strukturella/samhälleliga och grupp-/individnivå. Förändringar i produktionssättet (A) utgör 

själva startpunkten i processen. En förändring i social struktur utlöser nya intressen och 

därmed intressestrider. Isling kallar modellen för ”intressemodell” just för att intressegrupper 

och intressestrider är det mest centrala. Läsaren uppfattar förhoppningsvis att jag rödmarkerad 

den mittersta delen av modellen. Orsaken till det är att jag främst kommer att använda mig av 

just denna del ifrån Islings modell, därför att den är alldeles för komplex och tidskrävande för 

att i fullo användas i en uppsats på C-nivå. 

                                                           
5 Isling, Åke. 1980, s. 46 
6 Isling, Åke. 1980, s. 59 

                     A 

1) Produktionssättet ändras 

(Ekonomiska kraftfältet) 

 

8) Reformerna påverkar kraftfälten (A, B, C) och 

kan förbättra produktionen, ändra värderingar. Kan 

också påverka intressegrupperna och kan förändra 

intressena och dämpa/ändra intressestriderna. 

7) Reformer, t.ex. skolreformer 

              B 

Det 

ideologiska/kultur

ella kraftfältet 

(värderingar, 

idéer, ideal; tro, 

åsikter, konstarter 

osv) 

Bärare: Skolan, 

forskning, 

folkrörelser, 

tidigare kyrkan 

               C 

Det politiska/rättsliga 

kraftfältet 

(styrelseformer, lagar, 

bestämmelse som följd 

av reformerna) 

Verkställare: Olika 

samhällsorgan för 

styrelse och rättsväsen 

samt ideologiska 

institutioner (t.ex. 

SKOLAN) 
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Anledningen att jag ändå valt att använda mig av Islings konfliktteoretiska modell i denna 

undersökning, trots att jag måste begränsa den, är för att den erbjuder ett intressant 

förhållningssätt som stämmer bra överens med min preliminära tes. Under den period jag 

bearbetat ämnet inför denna undersökning har det funnits starka indikationer på att 

fackföreningarna inom lärarkåren varit en drivande kraft bakom frågan om lärarlegitimation. 

Bland annat hävdar Lärarnas Riksförbund att de arbetat med frågan sedan 1992.7 Detta 

innebär att frågan varit uppe för diskussion under en väldigt lång period tidsmässigt utan att 

införas. Här menar jag att konfliktteori kan spela en central roll i tolkningen av 

händelseförloppet i och med att en förklaringsmodell kan handla om en intressekonflikt 

mellan olika grupper. Om ett av de största fackliga förbunden arbetat för en fråga i 16 år 

innan den på riktigt prövades av riskdagen måste det funnits andra grupper som inte 

prioriterat frågan eller av andra anledningar inte velat medverka i att den ska realiseras. Då 

blir den naturliga följdfrågan vart de politiska partierna stått i frågan och hur argumentationen 

sett ut under perioden. 

När jag applicerar modellen på min undersökning kommer den förstås att vara mycket mindre 

omfattande och inte heller inkludera lika många delar av samhället, vilket jag markerat i 

modellen. Det rödfärgade är det område som främst kommer att vara fokus för 

undersökningen. Detta beror dels på att min undersökning är mycket mindre än hans och 

därmed också den tid och utrymme vi har att röra oss med. Dessutom är min uppfattning att 

det inte finns samma behov av att göra en lika genomgående undersökning i och med att min 

frågeställning är så pass mycket smalare än den Isling har i sin undersökning. De primära 

undersökningsområdena för mig handlar om svensk skola under en begränsad tidsmässig 

period när lärarlegitimationen var aktuell för politisk diskussion fram till dess införande. Jag 

kommer inte kunna titta på större samhälleliga eller ekonomiska processer och hur dessa 

påverkar olika grupper. 

Utifrån den modell som illustrerats på föregående sida kommer jag i kommande delar att tolka 

de resultat jag hittar. Isling ämnar med sina utgångspunkter att göra en nära koppling mellan 

materiella förhållanden och ideologiska strömningar. Intressen hos olika samhällsgrupper 

styrs av produktionssättet med ekonomiska och sociala strukturer. Intressemotsättningarna i 

sin tur avgör till stor del valet av värderingar och förutsättningar (idéer och ideologier). Alltså 

– våra politiska uppfattningar och de ideologier vi sympatiserar med styrs av de ekonomiska 

                                                           
7 http://www.lr.se/yrketsforutsattningar/lararlegitimation.4.55a3cce312c2c08e594800025523.html 
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och sociala strukturer som vi tillhör. Det är genom denna kamp som den politiska debatten 

utformas som i förlängningen leder till politiska beslut enligt denna teori.8 Rent konkret tar sig 

alltså teorin form av att först identifiera vilka motstridiga intressen som finns i sammanhanget 

och därefter knyta dessa till olika intressegrupper. 

 

4. Metod 

Metoden som kommer att användas för att besvara frågeställningarna och finna material för 

den teoretiska utgångspunkten är en kvalitativ textanalys. Metoden möjliggör noggrann 

undersökning av materialet i form av att analysera texterna och på så vis identifiera både 

ställningstaganden och åsikter. Att identifiera den här typen av ståndpunkter är kritiskt för att 

kunna spåra intressekonflikter och knyta olika intressegrupper till dessa. 

Textanalys – eller hermeneutik som metoden också namngetts, kan ta väldigt olika former 

beroende på vilket material den ska appliceras på och i vilken kontext. Alan Bryman, 

professor vid Leicester universitet, skriver i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder (2001) 

om olika tolkningar som gjort av metoden genom historien. Exempel kan vara Forster som 

1994 använda kritisk hermeneutik för att analysera dokument med hjälp av teman som 

baserades på hans kunskaper om den organisatoriska kontexten varifrån materialet hämtats 

ifrån. Philips och Brown skapade istället tre moment utifrån den hermeneutiska metoden som 

kallades ”sociala-historiska momentet”, ”formella momentet” och ”tolkande-omtolkande 

momentet”. Dessa moment skapades för att analysera dokumenten utifrån sin historia och 

sociala kontext, skriftliga konventioner och konstituerande delar.9  

På samma sätt ämnar jag använda metoden för att utifrån min egen bedömning identifiera 

politiska ståndpunkter, intressegrupper och intressekonflikter utifrån frågan kontext och 

historiska sammanhang. 

 

 

                                                           
8 Isling, Åke. 1980, s. 269 
9 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2001, s. 370 
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5. Material, avgränsningar och källkritik 

5.1 – Material 

Det material som kommer att utgöra undersökningsmaterialet är; 

 Regeringens proposition 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare 

 Riksdagsprotokoll från relevanta datum då frågan diskuterats i riksdagen innan den 

blivit föremål för votering och sedermera lagstadgats. 

Anledningen till dessa val är följande. Jag anser att riksdagsprotokollen är en av de enskilt 

mest informativa källor vi har rörande riksdagen och dess arbete. Här ser vi inte bara partiers 

officiella ståndpunkt i de flesta frågor utan också hur de olika representanterna argumenterar 

för dessa. De utgör därför en unik insyn i det dagliga arbetet och låter läsaren ta del av 

formandet av till exempel olika propositioner. Mer än detta blir dessa dokument också en 

form av tillbakablick till partiernas ståndpunkter tidigare i historien och ger läsaren en 

möjlighet att följa åsikts- och intresseförändringar över tid. Dessa blir genom ovan listade 

anledningar därför väldigt intressanta och direkt centrala för mitt arbete. 

Anledningen till att jag också väljer att inkludera proposition 2010/11:20 är för att granska 

hur det färdiga lagförslaget såg ut när det presenterades. Arbetet innan propositionen släpps 

kan verka lite vagt och otydligt genom att endast följa riksdagsdebatten, därför är det av vikt 

att också inkludera ett officiellt dokument för hur lagförslaget konkret utformades efter alla år 

av diskussion i riksdagen. 

5.2 – Avgränsningar 

Det finns vissa aspekter att ha i åtanke både som läsare av undersökningar som utgår från 

detta material men framförallt som författare. Riksdagsprotokoll är ordagranna redogörelser 

från Sveriges riksdag. Riksdagens utskott sammanträder generellt flera gånger i veckan och är 

en del utav vardagen för dessa yrkesgrupper. Bland många ämnen som varit aktuella under 

längre tid finns det således väldigt mycket material tillgängligt. Detta ställer höga krav på 

undersökaren att noggrant sålla vad som är relevant och vad som inte är det. Det är dessutom 

väldigt lätt att missa viktiga punkter i diskussionerna som kan ha inträffat vid andra 

sammanträden åratal tidigare eller senare. Mer om problematiken med riksdagsprotokoll som 

material kommer att behandlas under följande delkapitel källkritik. 
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5.3 – Källkritik  

En betydande del av det källmaterial som ligger till grund för undersökningen består av delar 

ifrån riksdagsprotokoll från debatt i första kammaren. Riksdagsprotokollen står under 

offentlighetsprincipen och är därmed allmänna handlingar som sammanfattas av en 

närvarande riksdagsstenograf. Det finns problem som är viktiga att ha i åtanke vid arbete med 

dessa protokoll. Richardson och Wengström behandlar ämnet i Historisk tidsskrift 95-17510 

och tar där upp flera kritiska punkter som är viktiga att tänka på. Bland annat registreras bara 

själva orden, inte vilken ton de framförs med, läten eller andra emotionella uttryck som kunde 

ha gett en annan bild eller innebörd. Ironi, sarkasm eller skratt kan helt förändra hur vi tolkar 

ett uttalande och detta är ofta svårt att utläsa ur text. Dessutom kan talarna själva be att få göra 

ändringar i stenografens text, det finns ofta en originaltext och den tryckta texten som hamnar 

i protokollen. Richardson och Wengström visar flera fall när innebörden blivit en annan i den 

tryckta texten jämfört med originalet.11 Anledningen till att dessa ändringar görs är att 

vetenskapliga källor eller felaktig information som framförts ska kunna korrigeras i efterhand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Richardson, Gunnar. Wengström, Karl Axel. Riksdagsprotokollen som historiskt källmaterial. Historisk 
tidsskrift 95–1975:4. 1975 Stockholm.. 1975, s. 432, 433, 442 
11 Richardson & Wengström. 1975, s. 431, 432 
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6 - Bakgrund 

6.1 - Nedgång för läraryrkets status 

Läroverkslärarna beskrivs av Emil Bertilsson (2014), lektor vid Uppsala universitet, som 

närmast en intellektuell elit, ofta med framstående positioner i samhället även rörande 

kulturella och sociala frågor under 1900-talet.12  Dessa lärare huserade främst på de olika 

högre lärosätena och skiljde sig stort statusmässigt från folkskolelärarna. De sistnämnda var 

ansvariga för den obligatoriska utbildningen folkskolan. Historikern Christina Florin (1987) 

har skrivit en avhandling där hon analyserar förändringsprocessen folkskoleläraryrket 

genomgått. Detta sker genom tre av författaren identifierade faktorer; en feminisering, en 

professionalisering och en statlig byråkratisering. I avhandlingen diskuteras vad som hände 

med yrket när möjligheten för social mobilitet ökade för grupper som tidigare tillhört de lägre 

delarna av de sociala skikten. Arbete som folkskolelärare motsvarade socialgupp två på en 

tregradig skala medan läroverkslärarna tillhörde socialgrupp ett. Just folkskolan har länge 

diskuterats på grund av den roll den fyllde för de många kvinnor som hade svårt att äntra den 

manligt dominerade och styrda arbetsmarknaden. När senare yrket upplevde ökad popularitet 

bland den manliga populationen minskade också den feminiserande och den 

professionaliserande processen.1314 Denna undersökning kommer inte att fokusera på 

genusaspekten inom yrket, men det är svårt att prata om dess historia utan att nämnda den 

stora roll kvinnor som spelat och hur det bidragit till yrkets utformning. 

År 1962 införs den obligatoriska grundskolan i Sverige. Anledningen kan enligt Peter Lilja 

(2014), lektor vid Malmö högskolan, till stor del tillskrivas den klassmässiga uppdelning som 

infunnit sig i den svenska skolan. Tidigare utbildades barn av högre social klass inom de 

statliga skolorna samtidigt som arbetarklassen och böndernas barn utbildades lokalt. Den 

socialdemokratiska regeringen valde efter andra världskriget att förändra detta för att få en 

mer demokratisk skola som skulle ge alla elever samma möjligheter. Här uppstår dock enligt 

Lilja en klassisk problematik kopplad till utbildningssystem. Om ett skolsystem ämnar både 

att forma individer för arbetsmarknaden men också ge alla individer samma förutsättningar 

leder detta till svårigheter. Detta i och med att skolsystemet måste kompensera och jämna ut 

de olikheter som finns hos individerna själva, det vill säga de kulturella, sociala och 

                                                           
12 Bertilsson, Emil. Skollärare: rekrytering till utbildning och yrke 1977-2009. 2014, s. 32, 33 
13 Florin, Christina. Kampen om katedern: feminiserings‐ och 
professionaliserings‐processen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860–1906. 1987, s. 187 
14 Bertilsson, Emil, m.fl. 2014, s. 73 
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ekonomiska färdigheter som arbetsmarknaden kräver men som individen saknar. Detta bidrar 

till pedagogiska problem i skolan.15 

Mellan 1950 och 1980 skedde det enligt flera forskare en avprofessionalisering av läraryrket. 

Den koppling mellan lärare och forskning som tidigare funnits bröts. Ecklesiastiska 

departementet (föregångaren till utbildningsdepartementet, bytte namn 1968) förkunnade i 

samband med grundskolereformen att lärare inte längre behövde vare sig forskning eller 

teoretiska kunskaper för att undervisa. Istället skulle lärarna förmedla konkreta anvisningar 

gällande yrkesutövning. Sofia Persson, forskare och lektor vid Göteborgs universitet 

formulerar det träffsäkert med; ”lärarna kom att betraktas som implementerare av 

standardiserade utbildningslösningar”16. Andra tecken på avprofessionaliseringen är till 

exempel att undervisningsinnehållet i detalj framöver reglerades i nationella planer. Makten 

låg snarare hos politiska organ eller administrativa instanser än hos lärarna själva.17 Dessa 

förändringar skapade sprickor mellan lärarna och dess överordnaden. Författaren vill själv 

nyansera synen på avprofessionaliseringen genom att lyfta det faktum att lärarna fick full 

förhandslings- och konflikträtt 1966. Det innebär rent praktiskt att yrkesgruppen har rätt att 

bland annat strejka, förhandla med staten om löner och tjänstebostäder.18  

Under 1970-talet startar en ekonomisk tillbakagång i Sverige efter vad som i stort sett varit en 

konstant uppgång sedan andra världskriget, något som påverkade opinionen kring den 

svenska skolan. Från den politiska vänstern handlade kritiken om att skolan misslyckats med 

sitt jämlikhetsuppdrag. Högerpartierna menade istället att skolans låga effektivitet till en hög 

kostnad utgjorde det stora problemet. Lilja menar att resultatet av en lång diskussion om 

skolan framtid under 1970- och 1980-talet var de första stegen mot en ökad decentralisering 

som 1989 kulminerar i den svenska skolans separation från staten.19 

 

 

 

                                                           
15 Lilja, Peter. Negotiating teacher professionalism: on the symbolic politics of Sweden's teacher unions. 2014, 
s. 59-62 
16 Persson, Sofia. Läraryrkets uppkomst och förändring: en sociologisk studie av lärares villkor, organisering och 
yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen i Sverige ca.1800-2000. 2008, s. 330 
17 Persson, Sofia. 2008, s. 328 
18 Persson, Sofia. 2008, s. 330, 332 
19 Lilja, Peter. 2014, s. 62 
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6.2 - De fackliga organisationernas roll inom skolan  

Fackligt engagemang är givetvis av stort intresse för en undersökning som vill titta på olika 

gruppers påverkan på yrkets omformning. Denna verksamhet startade för yrket relativt tidigt. 

I Sverige har fackliga organisationer länge haft en stor roll och stark påverkan. Det hänger till 

stor del ihop med socialdemokratin och partiets långa tid vid makten under 1900-talet. Precis 

som Lilja (2014) påpekar var fackliga organisationer en central del i partiets politik och hela 

tanken bakom välfärd och ”folkhemmet”. Skillnaden gentemot många andra länder var att 

fackliga organisationer sågs som samarbetspartners att arbeta med snarare än fiender med vitt 

skilda intressen att arbeta emot. Det finns såklart också exempel på strider mellan stat och 

fackliga organisationer i Sverige, speciellt innan andra världskriget. Poängen är att det handlar 

om en helt annan typ av relation mellan stat och organisation. Peter Lilja jämför med läget i 

Storbritannien där stora strider förekom så sent som på 1980-talet och parterna sågs som mer 

eller mindre fiender, mycket tack vare Thatchers aggressiva politik gentemot fackliga 

organisationer. Då var läget i Sverige av en helt annan typ och de fackliga organisationernas 

medlemsantal har konstant varit mycket höga jämfört med många andra länder. Detta mycket 

på grund av den politiska tradition som grundlagts under den tidigare delen av 1900-talets 

Sverige.20 En annan bakomliggande faktor till de höga medlemsantalen i svenska fackliga 

organisationer pekas av Anders Kjellberg ut som förmågan att förena centralistiska och 

decentralistiska arbetsformer.21 

Sverige har idag två fackliga förbund inom läraryrket. Lärarnas riksförbund och 

Lärarförbundet. De sistnämnda har historiskt sina rötter i den gamla folkskolan och Lärarnas 

riksförbund ifrån de allmänna läroverken. Lärarnas riksförbund vänder sig främst till lärare 

för elever i grundskolan och gymnasiet. Förskollärare som saknar behörighet att undervisa i 

ämnen organiseras inte. Lärarförbundet är tillgängligt för alla lärare och pedagoger. 22 

Under senare år har det publicerats en hel del forskning om fackliga organisationers roll inom 

läraryrket och dess påverkan på yrkets utveckling. Inte minst Sofia Persson och hennes 

avhandling Läraryrkets uppkomst och förändring. En sociologisk studie av lärares villkor, 

                                                           
20 Lilja, Peter. 2014, s. 67, 68 
21 Persson, Sofia. 2008, s. 326 
22 Lilja, Peter. 2014, s. 69, 70 



 
 

13 
 

organisering och yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen i Sverige ca.1800-2000 

(2008) har gett en bredare bild om ett område som tidigare ansetts vara relativt outforskat. 23 

Sofia Perssons avhandling kretsar kring hur läraryrket och lärarnas villkor påverkats av 

utbildningssystemets omstruktureringar. En viktig delfråga som gör hennes undersökningar än 

mer aktuell för denna undersökning är vilken roll lärarna och lärarkåren själva spelat i 

förändringarna. Här finns en naturlig koppling till just fackföreningarna och hur dessa 

arbetade för att forma yrket under en lång tid av förändring. Från 1950-talet och framåt finns 

det en trend bland alla löntagarorganisationer mot att arbeta facklig, något som såklart delvis 

berodde på socialdemokratins långa maktperiod och dess positiva inställning till 

fackrörelsen.24 Efter att lärarförbundet gjort en kursförändring och börjat arbeta mer fackligt 

valde organisationen att fokusera på en del specifika frågor. Initialt handlade det mycket om 

att utjämna löneskillnaderna inom yrket. Dels var skillnaderna stora mellan de olika 

skolformerna men också åldergrupperna. En annan fråga var lärarnas arbetstider som alltid 

haft en speciell roll inom yrket. Stor del bakom detta handlar enligt Persson om yrkets tidiga 

roll som ett kall. Eftersom lärare var ett av de yrken som tidigt accepterade kvinnor kopplades 

deras yrkesroll till vårdande modersgestalter, något som skiljde yrket från andra yrken. Lärare 

förväntades arbeta utöver vanliga arbetstider då yrket tidigt hade denna vårdande, föräldralika 

prägel. Även männen förväntades vara fadersgestalter och upplevde liknande press. I och med 

yrkets ökande professionalism ansågs kalltanken otidsenlig och lärarförbundet drev hårt en 

linje för att separera arbetstiden från fritiden. Den tredje stora frågan som lärarförbundet stred 

för efter deras mer fackliga inriktning var arbetsmiljön. 25 

Tidigare i denna detta avsnitt nämns de nuvarande två fackförbunden inom skolan. Under 

1980-talet var läget lite annorlunda, Sveriges lärarfackliga medlemar uppdelade i tre olika 

förbund. Lärarnas riksförbund, Svenska Facklärarförbundet och Sveriges Lärarförbund.  De 

båda sistnämnda föreningarna var medlemar i TCO och drev ofta frågor gemensamt. Fram 

tills slutet på 80-talet hade de inte haft särskilt stor framgång jämfört med Lärarnas 

riksförbund vad gäller frågor som utjämnad skillnad i lön, status eller arbettid. Lösningen blev 

en idé om att slå ihop de båda förbunden för att gemensamt kunna bli starkare och därmed 

bättre slåss för sina medlemars arbetsvillkor. Tanken var inte ny och tidigare under 80-talet 

fanns det till och med långt gångna planer på att slå ihop alla tre fackförbund, något som 

                                                           
23 Lilja, Peter. 2014, s. 69 
24 Persson, Sofia. 2008, s. 330 
25 Persson, Sofia. 2008, s. 334, 335 



 
 

14 
 

Lärarnas riksförbund senare avstod ifrån. Anledningen var olika åsikter angående att 

inkludera skolledare i facket, där Lärarnas riksförbund ansåg att de skulle klassas som 

arbetsgivare och således ha ett eget förbund. En annan skillnad var att Lärarnas riksförbund 

var anslutna till akademikerförbundet SACO medan de andra två tillhörde TCO. De andra två 

förbunden enades senare och 1990 blev de Lärarförbundet. Lärarnas riksförbund stannade 

som en egen organisation och är det fortfarande.26 

En stor fråga kom att dela fackförbunden och även skapa stor diskussion inom 

organisationerna under övergången från 80- till 90-tal. Skolan decentralisering hade länge 

varit flitigt diskuterat och under utbildningsminister Göran Perssons tid vid posten blev 

separationen mellan stat och skola verklighet. En av de stora anledningarna till att denna 

utveckling blev verklighet har att göra med den ekonomiska nedgång Sverige genomgått som 

jag tidigare nämnt. En viss nedmontering av välfärden och ökad decentralisering blev ett av 

redskapen som användes för att försöka göra Sverige mer konkurrenskraftigt igen. Orsakerna 

till att många lärare var orolig över utvecklingen efter en sådan separation var att många 

kommuner hade olika ekonomiska och ambitionsmässiga förutsättningar. Svenska 

facklärarförbundet och Sveriges lärarförbund meddelade tidigt att de inte såg någon poäng 

med att separera stat och skola. Skolan var ett av statens viktigaste ansvarsområden ansåg 

organisationerna.27 

Lärarnas riksförbund var än mer kritisk redan från början och gjorde tidigt utredningar om 

effekten en sådan förändring skulle innebära för medlemmarna. Vad som framförallt oroade 

var att kommunerna själva skulle ha ansvar och beslutanderätt över skolorna. Dessutom skulle 

kommunalt anställda förskollärare utan utbildning kunna arbeta på lågstadiet. Lärarnas 

riksförbund fruktade kort sagt att bestämanderätten skulle flyttas ifrån lärarna själva och att 

obehörig personal skulle kunna användas på skolorna. Kritiken ligger i linje med de teser 

Lärarnas riksförbundet alltid drivit om att öka lärarnas professionalism och dessa ändringar i 

samband med kommunaliseringen stillade inte någon oro.28 

Lärarnas riksförbund hade en mycket mer skeptisk bild av kommunaliseringen än de båda 

TCO-förbunden. Den stora oron låg alltså främst kring en rädsla för minskad 

professionalisering och makt över det egna yrket. TCO-förbunden såg istället en möjlighet till 

                                                           
26 Ringarp, Johanna. 2011, s. 138, 139 
27 Ringarp, Johanna. 2011, s. 145, 146, 148 
28 Ringarp, Johanna. 2011, s. 148-150 



 
 

15 
 

förhandling och kunna påverka i frågan istället för att enbart ställa sig negativa. Ringarp själv 

tolkar det som att TCO-förbunden trodde att kommunaliseringen kunde höja statusen.29 

6.3 – Lärarlegitimation och professionalism 

Johanna Ringarp (2011), postdoktor och forskare vid Uppsala universitet har i sin forskning 

tittat på vilka olika vägar de tre (senare två efter sammanslagningen) fackförbunden tagit och 

vilka strider de valt att prioritera. Frågan om behörighet och professionalism har länge varit 

något som splittrat de olika förbunden, vilket tydligt framkommer i de tidigare delarna av 

genomgången av tidigare forskning. Lärarnas riksförbund hade en tydlig bild av vilken 

behörighet som skulle krävas - en utbildning i undervisningsämnet. TCO-förbunden lade 

istället stor vikt vid den pedagogiska kompetensen som krav för behörighet. Precis som 

Ringarp (2011) poängterar hade ordet ”professionalism” olika innebörd för de respektive 

fackorganisationerna. Enligt Ringarp finns det en väldigt tydlig linje inom Lärarnas 

riksförbund redan runt slutet på 80-talet rörande vilka förändringar som skulle krävas för att 

öka läraryrkets status och professionalism. Lönenivån var katastrof redan 1989 och behövde 

höjas, ökad arbetstidsreglering är ett krav – inget professionellt yrke kan förväntas arbeta efter 

arbetstid för att hinna med. Slutligen ansåg organisationen det helt oförsvarligt att obehöriga 

lärare tilläts arbeta.30 

Mycket av ovanstående går att sammanfattas i att frågan om behörighet inom ämnet blev 

väldigt aktuell och alltså delade TCO-förbunden och SACO-anknutna Lärarnas riksförbund. 

Peter Lilja (2014) menar i sin avhandling att lärare i efterhand beskriver känslorna av 

förändringarna under början av 90-talet som osäkerhet, frustration och intensifiering. Istället 

för ökad professionalism upplevde lärarna striktare hantering ledning.31  

Under granskning av de olika fackliga organisationernas hemsidor och nyhetsbrev är det 

uppenbart att det finns en rivalitet mellan Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet. Det är 

förstås en naturlig reaktion på att bägge organisationerna är medlemssökande och konkurrerar 

om samma yrkesgrupp, men utöver detta finns det också som tidigare nämnts i denna 

bakgrundsdel en mer grundläggande skillnad i synen på professionalism och kunskap. Efter 

att beslutet om lärarlegitimationen kommit är känslan verkligen att Lärarnas riksförbund såg 

detta som en fjäder i hatten. Enligt Lärarnas riksförbunds medlemstidning Skolvärlden 

                                                           
29 Ringarp, Johanna. 2011, s. 158, 159, 163 
30 Ringarp, Johanna. 2011, s. 158, 169 
31 Lilja, Peter. 2014, s. 94 
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klubbade organisationens kongress 1992 att man skulle arbeta för införandet av en 

lärarlegitimation. Tidningen menar också att organisationen ensamt arbetade för detta mål.32 

Sett till konfliktteoretisk teori har vi här vad jag skulle tolka som två uppenbara motstridiga 

intressegrupper. De tillhör dessa grupper naturligt därför att deras intressen till stor del är 

motstridiga. Organisationerna arbetar dock för att förbättra villkor för samma yrkesgrupp och 

sammarbetar i många frågor, men som påpekat i tidigare delar av den forskningsmässiga 

genomgången finns det också viktiga områden där åsikterna går isär. I och med att bägge 

organisationerna strävar efter att utöka sina medlemsantal och att lyckas genomföra de 

förändringar medlemmarna efterfrågar finns det uppenbara anledningen till en viss rivalitet 

dem emellan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 http://skolvarlden.se/artiklar/lararnas-rost-paverkar (2015-12-15) 
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7. Undersökning  

Regeringens proposition 2010/11:20 Legitimation för lärare och 

förskollärare 

Sveriges riksdag föreslår år 2010 en proposition vid namn Legitimation för lärare och 

förskollärare. Ansvarig för propositionen är dåvarande utbildningsminister Jan Björklund. 

Lagförslaget föreslår att ett legitimationssystem införs för lärare och förskollärare. 

Legitimationen ska gå att få antingen genom examen i utbildningsprogram (lärarprogrammet) 

eller att tillräckliga ämneskunskaper studerats och senare kompletteras med pedagogiska 

kurser som motsvarar de hos programmet. Läraren ska efter det ha tjänstgjord på heltid under 

ett läsår, en så kallad introduktionsperiod, med stöd av en mentor. Endast legitimerade lärare 

ska ha befogenhet att sätta betyg på elever, annars ska detta ske tillsammans med en 

legitimerad lärare. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011 och tillämpas i sin 

helhet den1 juli 2012.33 

Under rubriken Ärendet och dess beredning i propositionen beskrivs bakgrunden till 

utredningen och dess införande. Beslut togs om en utredning den 23 mars 2006 för att 

undersöka behovet av ett system för auktorisation inom den svenska skolan. Chefen för 

utbildningsdepartementet ansvarade för beslutet efter bemyndigande av regeringen. Maj 2008 

redovisade utredningen sina resultat där det senare visade sig i remissinstanserna att 

lagförslaget behövde kompletteras. 34 

Dessa remissinstanser är 78 stycken till antalet och består bland annat av högskolor, 

fackförbund och statliga myndigheter. 52 instanser är positiva, 15 är negativa och elva har 

inte uttryckt någon tydlig varken positiv eller negativ ståndpunkt. Generellt brukar 

remissinstanser bestå av inbjudna organisationer och myndigheter som på något sätt berörs av 

nya lagförslag och därför får en chans att ge sin synpunkt. Införande av legitimationen 

välkomnas enligt utredningen av Statens skolverk, Statens skolinspektion, Lärarnas 

riksförbund, Lärarförbundet, Socialstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten och 

Barnombudsmannen. En del av dessa positiva instanser lämna emellertid kritiska synpunkter 

på förslaget. En av de intressanta punkterna här kopplat till den tidigare forskningen är att 

                                                           
33 http://www.regeringen.se/contentassets/deb9fb0fd5fe49a7a455d41c54e4df3b/legitimation-for-larare-och-
forskollarare-prop.-20101120, s. 1, 2 
34 http://www.regeringen.se/contentassets/deb9fb0fd5fe49a7a455d41c54e4df3b/legitimation-for-larare-och-
forskollarare-prop.-20101120, s.  
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Lärarförbundet kritiserar förslaget för att det finns en legitimation för lärare och en för 

förskollärare. Istället tycker organisationen att det bara borde finnas en gemensam 

lärarlegitimation som gäller för alla, oavsett elevernas ålder. Den andra fackliga 

organisationen, Lärarnas riksförbund lämnar ingen kritik alls i frågan. Detta följer tydligt den 

linje som presenterats i den tidigare forskningen och som klart separerar de båda fackliga 

organisationerna ifrån varandra. Lärarförbundet drev tidigt en tydlig linje för att ena alla 

lärare under samma fackliga organisation och betona deras lika värden. Lärarnas riksförbund 

har å andra sidan länge verkat i en riktning som särskiljer de olika lärarna ifrån varandra och 

lagt stor tonvikt vid utbildning och utbildningslängd. Även nu, 20 år efter att dessa skillnader 

tydliggjordes är de påtaliga.35 Här kan diskussionen tydligt koppas till konfliktteoretisk teori. 

De båda sidorna väljer tydligt att arbeta för vissa konkreta delar i utformandet av lagförslaget. 

Lärarförbundet har, som poängterats i bakgrundsdelen, länge arbetat för mindre akademisk 

tyngd bakom lärares behörighet. Kanske är det här en kvarleva från den tid då Lärarförbundet 

härstammade från yrkeskategorier som folkskolelärare. Jämfört med läroverkslärarna var 

statusen självklart lägre och kan därmed ha bidragit till att dessa grupper fått arbeta hårdare 

för erkännanden, bättre villkor och status. Det är inte otänkbart att samma typ av resonemang 

återfinns i dagens organisationer, speciellt med tanke på att det finns en skillnad mellan 

förskollärare och ämneslärare, både i form av utbildningslängd, lön och senare 

behörighetskrav i och med lärarlegitimationens införande.36  

Sett till Islings modell som återfinns under avsnittet Metod och teori skulle ovanstående 

kunna kategoriseras inom ideologiska/kulturella kraftfältet som speglar en grupperings 

värderingar, idéer, tro eller åsikter. Dessa formas utifrån de andra kraftfälten och leder i sin 

tur till vilken form av politiska reformer som gruppen kommer efterfråga. 

De instanser som helt misstycker att lagförslaget införs är Högskoleverket, Sveriges 

kommuner och landsting, Landsorganisationen Sverige (LO) och Statskontoret. Kritik här 

kommer bland annat i form av att Högskoleverket anser lagförslaget ha stora brister och inte 

kommer ge önskad effekt. Sveriges kommuner och landsting anser att ansvaret för att utbilda 

                                                           
35 http://www.regeringen.se/contentassets/deb9fb0fd5fe49a7a455d41c54e4df3b/legitimation-for-larare-och-
forskollarare-prop.-20101120, s. 24, 25 
36 https://www.lararforbundet.se/artiklar/sa-blir-du-larare (2015-12-22) 
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lärare ska ligga på universitet och högskolor. Förslaget riskerar ge problem med bemanning 

på skolor inom mindre kommuner.37  

Under rubriken som listar skälen till att förslaget framförs lyfts bland annat 

behörighet/lämplighetsaspekten som ofta förekommit i den tidigare forskningen. 

Förhoppningen här förklaras tydligt är att höja läraryrkets status. Något som bägge fackliga 

organisationer visat stort intresse av under lång tid. Vad som också nämnts som inte varit lika 

framträdande i den tidigare forskningen är behovet av att locka fler kvalificerade sökande till 

lärarutbildningarna. De låga inträdeskraven hos lärarprogrammen som ett resultat av väldigt 

få sökande har tidigare kopplats samman med yrkets låga status och är en diskussion som fått 

väldigt stort utrymme under 2000-talet. Bland annat rapporterade SVT år 2013 att det krävdes 

0,25 högskolepoäng vid Örebro universitets antagning till lärarprogrammet. Något som 

framstår som oerhört lågt jämfört med det dåvarande snittet för högskoleprovet som låg på 

0,9.38 Även om intagningspoängen varierar universitet emellan är tröskeln oerhört låg för att 

bli antagen till programmet. Den diskussion som följt den här typen av rapporteringar följer 

en länge nedgående trend vad gäller intagningskrav och är sannolikt en bidragande delorsak 

till reformen.  

Ett legitimationssystem är ett medel för att kvalitetssäkra verksamheterna och se till att elever och barn 

undervisas av lärare eller förskollärare som har fått visa att de klarar yrkesrollen. SOU:2008:52, s. 26. 

 

Ytterligare en orsak som nämns pekar åt att uppdatera den verksamma lärarkåren. 

Lagändringen tvingar många av de verksamma lärare som inte har en fullgjord utbildning att 

komplettera detta med ytterligare studier. Förhoppningen här är att flera ska välja att utbilda 

sig i fler ämnen eller behörighet för fler årskurser, något som skulle leda till en bredare 

kompetens och flexibilitet bland de redan verksamma lärarna.39 Det känns som ett 

resonemang som ligger betydligt närmare Lärarnas riksförbund och deras tolkning av 

behörighet snarare än Lärarförbund och den betong de lägger vid yrkeserfarenhet och 

pedagogisk förmåga snarare än rent akademiska meriter som prestenterades i den tidigare 

forskningen. 

                                                           
37 http://www.regeringen.se/contentassets/deb9fb0fd5fe49a7a455d41c54e4df3b/legitimation-for-larare-och-
forskollarare-prop.-20101120, s. 25 
38 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/orebro/bottenlag-antagning-till-lararprogrammet 
39 http://www.regeringen.se/contentassets/deb9fb0fd5fe49a7a455d41c54e4df3b/legitimation-for-larare-och-
forskollarare-prop.-20101120, s. 26 
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Riksdagsprotokoll rörande Prop. 2010/11:20 Legitimation för lärare och 

förskollärare 

Under presentationen av källmaterial i form av riksdagsprotokoll kommer jag att presentera 

argumenten i kronologisk ordning. Detta främst för att få en tydlig struktur som gör det enkelt 

för läsaren att följa diskussionen och de olika framförandena i relation till varandra. Med 

anledning av att många talare besvarar varandra finns det enligt mig logiska skäl till att därför 

välja en kronologisk ordning snarare än till exempel sorterat kategoriskt efter ståndpunkt i 

frågan eller typ av argument. Att använda mig av denna struktur anser inte jag påverka 

presentationen negativt, snarare kan det bidra till en rikare analys där argumentens ses i sitt 

rätta sammanhang och inte tappar det ursprung de tillhörde. Viktigt att påpeka är också att jag 

som undersökare står bakom valet av riksdagsmaterial. Frågor som berör skolan är oerhört 

ofta ämne för diskussion i riksdagen och materialet är därmed extremt brett. Här handlar det 

som undersökare att noggrant gå igenom protokollen med utgångspunkt på relevanta årtal och 

månader när frågan varit aktuell. Därefter undersöks materialet för att hitta tecken på andra 

tidpunkter som frågan varit diskuterat och således täcka av de stora diskussionsdatum som 

kan innehålla relevant information i frågan. Att inkludera allt material vore såklart omöjligt, 

dels handlar det om tusentals sidor och dessutom är stora delar inte relevant för mitt specifika 

ämne. Därmed handlar det om ett urval jag som undersökare måste göra med hänsyn till 

uppsatsen storlek, materialet som behövs för att fullborda frågeställningen och att ge de olika 

sidorna i diskussionen en rättvis fördelning av material. Det är viktigt att mitt urval inte blir 

missvisande och ger en viss åsikt, parti eller organisation en orättvis bild utifrån 

källmaterialet. 

Riksdagens protokoll 1992/93:118. Fredag den 28 maj. 

Socialdemokraternas (S) Inger Lundberg är vid detta tillfälle i diskussion om Sveriges 

universitet och hur den bör utformas framöver. Ny demokratis (ND) Stefan Kihlberg riktar 

hård kritik mot den socialdemokratiska skolpolitiken och han menar att utformningen ska 

styras av studenter och universiteten själva och inte styras av ”planekonomiska 

socialdemokrater”. Kihlberg riktar också kritik mot den nya lärarutbildningen. Han menar att 

den ”s-märkta” lärarutbildningen inte borde vara den enda vägen in i yrket (här tolkar jag det 

som att det är socialdemokraterna som står för s:et). En utbildning som talaren menar 

kritiserats av både Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet med anledning av att den saknar 

utsorteringsmekanismer och elevmaterial. Socialdemokraterna säger också nej till den 
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förslagna lärarlegitimationen som talaren menar skulle säkerställa kvaliteten. Inger Lundberg 

(S) svarar bland annat att lärarutbildningen måste vara central för yrket för att ta del av den 

stora pedagogiska kunskap som finns i högskolorna och få mogna i den didaktiska process 

hon menar att utbildningen utgör.40 Stefan Kihlberg (ND) kommer framöver att fortsätta 

argumentera för lärarlegitimationen i partiets korta tid i Sveriges riksdag, hans parti är tidiga 

förespråkare för verktyget kort efter att Lärarnas riksförbund valde att officiellt arbeta för dess 

införande.4142 Socialdemokraterna får såhär tidigt i legitimationens historia sägas vara mer 

skeptiska. 

Riksdagens protokoll 1993/94:43. Tisdagen den 14 december. 

Under detta sammanträde nämns frågan om lärarlegitimation flyktigt när Kristdemokraternas 

(KD) Ingrid Näslund menar att diskussionen om lärarcertifikat och lärarlegitimation verkar 

intressant och bådar gott inför framtiden. Hon menar att ett starkt förändringstryck på skolan 

är att vänta i framtiden som kommer att kräva en ständigt pågående utveckling av 

lärarkompetens och professionalism.43 

Riksdagens protokoll 1997/98:122. Onsdag 10 juni. 

Under en lång utläggning om brister i regeringens politik nämner Folkpartiets (FP) Lars 

Leijonborg att den gymnasieproposition som precis kommit inte är nog. Han anser att det 

måste ske en satsning på lärarna, att det behövs en lärarlegitimation.44 

Riksdagens protokoll 1999/2000:45. Måndagen den 13 december. 

Folkpartiets Ulf Nilsson menar att den negativa bilden av lärare har kommit av 30-40 års 

försämringar och att dessa skylts på lärare tillsammans med lönerna sjunkit. Det finns en rad 

åtgärder för att vända detta, bland annat kan en lärarlegitimation inrättas för att säkerställa att 

kommuner inte försöker spara pengar genom att anställa outbildade lärare.45 

                                                           
40 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-snabbprotokoll-
1992_GG09118/ 
41 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-snabbprotokoll-
1992_GG09123/ 
42 http://www.lr.se/yrketsforutsattningar/lararlegitimation.4.55a3cce312c2c08e594800025523.html 
43 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-snabbprotokoll-
1993_GH0943/ 
44 http://data.riksdagen.se/fil/2A5A9198-1248-44A5-AAEE-E23B49873FF6, s. 16 
45 http://data.riksdagen.se/fil/7D6683F3-0290-47B3-9BD3-70BBDDFC48B4, s. 53 
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Som svar på detta menar miljöpartiets (MP) Gunnar Goude att folkpartiets lösningar med 

lärarlegitimation och forskarutbildade lärare inte är rätt väg att gå. I dagsläget, menar Goude, 

har vi inte ens nog med forskarutbilade lärare på universiteten. Tanken med lärarlegitimation 

är bra, men varför duger inte dagens examen från lärarprogrammet, undrar han. Ett namnbyte 

gör ingen nytta enligt talaren.46  

Riksdagens protokoll 2003/04:83. Tisdagen den 16 mars. 

Torsten Lindström från Kristdemokraterna tar upp frågan om lärarlegitimationer i en direkt 

fråga till socialdemokraternas Thomas Östros. Han uppmärksammar en OECD-undersökning 

som säger att Sverige ligger sämst till bland utbildade lärare i gymnasieskolan. Trots att 

talaren menar att de bägge är överrens om att många outbildade lärare gör ett stort jobb i 

skolan behövs en kvalitetskontroll. Hur ska annars elever och deras föräldrar vara säkra på att 

läraren i klassrummet uppfyller samhällets krav på en kompetent lärare. Talaren menar också 

att frågan om lärarlegitimation är intimt förknippad med frågan om lärares status, något som 

skulle kunna bidra till att locka fler elever till lärarprogrammet. Thomas Östros (S) själv 

menar att examen från lärarutbildningen måste räcka som den legitimation lärare behöver.47 

Riksdagens protokoll 2010/11:10. Torsdag den 4 november. 

Anders Flanking från Centerpartiet (C) förklarar varför partiet var måna om att införa 

legitimationen. Han menar att det inte handlade om läraryrkets status i första hand, det var 

snarare en bonuseffekt. Snarare handlar det om faktumet är legitimationen blir ett bevis för att 

personen i fråga är lämplig att gå ut som pedagog i yrkeslivet, men också som ledare i och 

utanför klassrummet. Han poängterar också att legitimationen går att förlora om det skulle 

visa sig att denna person inte kan uppfylla rollens krav. Roger Haddad (FP) stämmer in i de 

positiva ordalagen kring legitimationen. Han menar att andelen behöriga lärare måste öka och 

ser positivt på att obehöriga lärare ska erbjudas hjälp att bli behöriga. En som däremot inte gör 

det är Sverigedemokraternas (SD) Richard Jomshof. Förslaget i sig uttrycker han sig vara 

väldigt nöjd över, men att vissa lärargrupper undantas legitimationskravet och att dessa även 

får sätta betyg ser han som väldigt problematiskt.48 

Roger Haddad (KD) besvarar Jomshofs (SD) kritik med att undantagen främst gäller 

yrkeslärarna och modersmålslärarna. Anledningen till detta är att det helt enkelt inte går att 

                                                           
46 http://data.riksdagen.se/fil/7D6683F3-0290-47B3-9BD3-70BBDDFC48B4, s. 53 
47 http://data.riksdagen.se/fil/45E98BAF-63C1-4295-A93E-612D920AA896, s. 11 
48 http://data.riksdagen.se/fil/C5139477-8AEA-4CA0-A380-299E65BF4602, s. 95, 122-124 
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hitta så pass många lärare i dessa ämnen som behövs, framförallt inte med en 

lärarlegitimation. Partiets utgångspunkt är ändå att alla ska vara behöriga i de ämnen läraren 

undervisar i. Jomshof (SD) menar att partiet förstår problematiken och hade kunnat acceptera 

en övergångsperiod. Att lagförslaget som nu bygger in en möjlighet för dessa lärare att 

konstant kunna undervisa utan behörighet i ämnena ser man dock som ett stort problem. Nära 

inpå lagförslagets införande är Sverigedemokraterna alltså aningen kritiska till vissa delar av 

det medan Kristdemokraterna ger ett mer positivt intryck.49 

Riksdagens protokoll 2010/11:65. Onsdag den 2 mars. 

Under detta sammanträde hölls en debatt och votering för proposition 2010/11:20, det vill 

säga införandet av lärarlegitimationen. Riksdagsdebatten blir vid detta tillfälle därför extra 

uppmärksammad och därmed intressant. 

Mikael Damberg (S) inleder riksdagsdebatten med att peka på vikten av kvalificerade lärare i 

den svenska skolan. Med anledning av detta är en höjning av lärarnas status central. Det är 

just därför, menar Damberg, som Socialdemokraterna tillsatte en utredning i ärendet. Därför 

välkomnar socialdemokraterna regeringens förslag. Talaren lyfter den svenska skolans förfall 

och hur det ställer ytterligare krav på lärarna. Svaret blir därför att skapa ett större söktryck på 

lärarutbildningen och därigenom försöka öka konkurrensen om platserna. Damberg riktar 

också kritik mot delar av den nuvarande lärarkåren där han menar att det finns lärare som inte 

längre fungerar eller har tappat lusten, dessa måste tillåtas söka sig till andra yrken. En åsikt 

han beskriver som kontroversiell. Trots den uttalade optimismen inför propositionen har 

socialdemokraterna mycket kritik att rikta mot den. Den första punkten handlar om prövoåret 

där partiet är rädd att det ska ses som en förlängd provanställning. Prövoåret måste 

kvalitetssäkras genom erfarna mentorer och rätt form av arbetsuppgifter. Den andra punken 

Damberg lyfter är en oro som enligt honom lyfts av både Lärarnas riksförbund och 

Lärarförbundet. Den handlar om de lärare som behöver fortbildning för att få sin legitimation. 

Vidare menar Damberg också att det finns en oro över kapaciteten för hantering av alla lärare 

som kommer behöva fortbildning för att klara legitimationskravet, en oro som han påstår 

delas av både Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet. Detta speciellt med tanke på att 

regeringen signalerat att budgeten för ”Lärarlyftet”, som utbildning av verksamma men icke-

behöriga lärare kommit att kallas, kommer att minska med åren som kommer. 50 

                                                           
49 http://data.riksdagen.se/fil/C5139477-8AEA-4CA0-A380-299E65BF4602, s. 124 
50 http://data.riksdagen.se/fil/818741C7-216D-459B-8BCB-09CC4B8BBABC, s. 27-29 



 
 

24 
 

Det är intressant att se vilken förändring som ändå skett i Socialdemokraternas inställning till 

lärarlegitimationen vid en jämförelse med de tidigare debatterna, främst på 90-talet. En stor 

del av förklaringen bör förstås ligga i en generell samhällsutveckling och ökat fokus på 

läraryrket och dess status.  

Jabar Amin (MP) menar att införandet av lärarlegitimationen kommer att förändra läraryrket 

och kan komma att förbättre villkoren. Samtidigt menar han att flera av delarna i lagförslaget 

är ogenomtänkta. Dels menar han att det nya lärarprogrammet och lärarlegitimationen inte 

skulle ha varit två separata förslag utan istället förenats. Precis som Damberg (S) menar Amin 

också att det finns oro kring introduceringsåret efter utbildningen för lärarstudenter, där han 

menar att det inte finns några garantier för att eleverna ska få tillgång till detta. 

Introduktionsåret borde istället kallas för en introduktion till arbetsplatsen snarare än yrket 

menar talaren, detta då miljön och nytänket på många skolor skiljer sig åt. Avslutningsvis 

delar Amin också med sig av en oro över att det är just rektorerna på en skola som delar ut 

lämplighetsintyg efter introduceringsåret. Han menar att det finns en rättsäkerhetsproblematik 

här som kan leda till att skolsystemet sluter sig istället för att öppnas för nya tankar och 

idéer.51 

Richard Jomshof (SD) är näste talare. Enligt honom ställer sig partiet mycket positivt till 

lagförslaget, främst därför att det ökar rättsäkerheten och kvalitetssäkrar verksamheten. 

Däremot tror han inte att det räcker. Han menar att problemen inom svensk skola är så många 

och omfattande att det kommer krävas en rad insatser för att vända trenden. En kritik som 

också lyfts är den samma som Jomshof själv talade om vid sammanträdet den fjärde 

november året innan, som finns sammanfattat i denna undersökningsdel. Det handlar om att 

flera lärargrupper enligt lagförslaget kommer att undantas legitimationskravet. Detta strider 

enligt honom med Sverigedemokraternas skolpolitik som handlar om att skapa en rättvis och 

jämlik skola. Han vill därför ”kraftfullt avstyrka” denna del i propositionen.52 

Wiwi-Anne Johansson från Vänsterpartiet (V) ser positivt på införandet av en 

lärarlegitimation. Hon menar att det handlar om en av de största förebilderna i ett barns liv vid 

sidan av föräldrarna. Därför är det viktigt att rätt personer kommer in på utbildningen och 

sedan bedöms lämpliga under introduktionsåret. Däremot ser hon inte poängen med att elever 

som klarat utbildningen ska göra vad hon kallar för en provtjänstgöring ett år och sedan vara 

                                                           
51 http://data.riksdagen.se/fil/818741C7-216D-459B-8BCB-09CC4B8BBABC, s. 30 
52 http://data.riksdagen.se/fil/818741C7-216D-459B-8BCB-09CC4B8BBABC, s. 31, 32 
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helt utlämnade till en rektors gillande eller ogillande. Hon föreställer sig en ung och ”fräsig” 

lärarstudent som kommer ut och får stånga huvudet blodigt mot en gammal stofil till rektor. 

Istället hade det varit bättre med någon form av lämplighetstest vid antagningen till 

utbildningen. Om en elev inte klarar av yrket måste detta märkas under utbildningen och inte 

efter den. På så vis blir det också mer rättvist mot de elever som inte klarar av yrkesmiljön. 

Johansson menar också att alla lärargrupper borde ha legitimationskrav och alla utbildningar 

vara fyra år långa – oavsett om det handlar om förskola eller gymnasienivå. Detta uttalande 

känns betydligt närmare den behörighetssyn som Lärarförbundet har som handlar om att 

sudda ut gränserna och eventuella statusskillnader mellan de olika lärargrupperna. Hon delar 

också Jomshofs (SD) kritik mot att modersmålslärare ska undantas legitimationskravet.53 

Moderaternas Michael Svensson inleder med bland annat följande citat: 

Herr talman! År 2011 är ett av de största reformåren i svensk skolhistoria. För många är det i dag en 

högtidsstund. Likt Gert Fylking när Nobelpriset presenteras kan man i dag ropa: Äntligen! Ledningen för 

Lärarnas Riksförbund sitter på åhörarläktaren här och jublar i det tysta.54 

Något som också signalerar det som framkommit ur den tidigare forskningen, Lärarnas 

riksförbund som drivande i frågan om lärarlegitimation. Talaren är förstås positiv till 

lagförslaget i och med att hans parti varit ett av de ansvariga för lagförslaget, men han ber 

oppositionen att inte vilseleda det svenska folket genom att titta på resultat redan 2012 eller 

2013 i och med att dessa förändringar tar lång tid att ge effekt. Angående kritiken som bland 

annat Damberg (S) poängterat menar Svensson (M) att ingen reform är perfekt och att även 

denna behöver ses över efter att den trätt i kraft och därefter korrigeras om behov skulle 

finnas.55 Angående Lärarnas riksförbund och deras omnämnande i Svenssons (M) 

framförande finns en intressant diskussion att lyfta kopplat till konfliktteori och vilka grupper 

dessa representerar. Som jag nämnt tidigare i både bakgrund- och undersökningsdelen 

härstammar Lärarnas riksförbund från de tidigare lärosätena medan Lärarförbund har sin 

förankring i de mer allmänna folkskolorna. Finns det här en ideologisk skillnad att ta i 

beaktning? Uppenbart är att Lärarnas riksförbund enligt denna talare åtminstone står bakom 

det arbete Alliansen gjort rörande skolreformer. Lärarförbundets medlemstidning Lärarnas 

tidning har publicerat ett reportage med en lärare som bytte fackförbund från Lärarnas 

riksförbund till lärarförbundet. Bakgrunden till detta är enligt henne ideologiska orsaker då 

                                                           
53 http://data.riksdagen.se/fil/818741C7-216D-459B-8BCB-09CC4B8BBABC, s. 32, 33 
54 http://data.riksdagen.se/fil/818741C7-216D-459B-8BCB-09CC4B8BBABC, s. 33 
55 http://data.riksdagen.se/fil/818741C7-216D-459B-8BCB-09CC4B8BBABC, s. 33, 34 
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hon menar att Lärarnas Riksförbund nästan alltid backar upp utbildningsminister Jan 

Björklund. Hon känner också att hon inte riktigt står för alla hans ändringar i skolpolitiken. 

Dessutom kritiserar hon organisationen för att bry sig mer om gymnasielärare än lärare i 

allmänhet.56 Artikeln bör förstås användas försiktigt i och med att det konkurrerande 

förbundet står bakom tidningen och har ett uppenbart intresse av att framstå som det bättre 

alternativet för yrkesaktiva potentiella medlemar. Samtidigt finns det här spår av en intressant 

aspekt som pekar på att Lärarförbundet, i alla fall av vissa, är förknippat med den högra sidan 

av politiken och arbetat närmare med utbildningsminister Jan Björklund. Detta skulle i så fall 

också kunna vara en förklarande faktor till lärarförbundens båda olika inriktningar och en 

förklaring till intressegrupper som kan stå bakom dessa. Klart är i alla fall att Lärarnas 

riksförbund av det presenterade materialet att döma stått närmare utformandet av reformen. 

Sett till vad de olika partierna presenterat för argument framstår den vänstra sidan av politiken 

som mer skeptisk, även om flera välkomnar själva idén med en legitimation. Detta kan 

givetvis vara ett resultat av att partierna vid tidpunkten befinner sig i opposition och därför har 

skäl till att ogilla det konkurrerande blockets lagförslag, speciellt i ett så viktigt område som 

skolan. Dock såg vi liknande skeptiska åsikter från dessa partier även under de tidigare 

diskussionerna, innan Socialdemokraterna befann sig i opposition. Då framstod också flera 

högerpartier som mer positivt inställda. 

Jomshof (SD) följer upp den kritik han nyligen framförde. Han undrar varför en reform ska 

genomföras halvfärdigt istället för att göras rätt från början som svar på att Moderaterna avser 

korrigera reformen i efterhand.57 Sverigedemokraternas position i riksdagen och inslag i den 

aktuella riksdagsdebatten gör partiet till ett intressant objekt ur konfliktteoretisk synpunkt. 

Partiet har under de senaste två valen tagit enorma kliv i fråga om röstandelar. Valet 2010 

som föregick denna riksdagsdebatt den andra mars 2011 fick Sverigedemokraterna 5,70 % av 

rösterna och kom därigenom in i riksdagen.58 Procentandelen kan verka liten jämfört med 

Socialdemokraternas 30,66 eller Moderaternas 30,06, men faktum är att partiet bidrog till att 

en minoritetsregering fick regeringsposition i landet. Sverige har haft minoritetsregeringar 

under majoriteten av valen sedan demokratins införande men då oftast med stödpartier. De 

båda blocken innefattar tillsammans alla partier, vilket ger Sverigedemokraterna en 

vågmästarroll såvida inte delar av de båda blocken kan enas i vissa frågor. På så vis har partiet 

i och med riksdagsvalet 2010 och än mer 2014 lyckats skapa sig en maktposition i riksdagen. 

                                                           
56 http://www.lararnasnyheter.se/LT_14_08_s10_11_bytte_fack.html 
57 http://data.riksdagen.se/fil/818741C7-216D-459B-8BCB-09CC4B8BBABC, s. 36 
58 http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/ 
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Sverigedemokraternas roll i Sveriges riksdag kan därmed ses som något unik. Redan 2008 

deklarerade samtliga riksdagspartier offentligt att de inte tänker samarbeta med 

Sverigedemokraterna.59 Bakgrunden till ställningstagandet är partiets hårdare syn på asyl- och 

invandringspolitiken än övriga partier. Partiet har därför en särpräglad roll i riksdagsarbetet i 

och med att inget annat parti vill sammarbeta. Därför har partiet ett naturligt intresse av att 

kunna påverka så mycket som möjligt, detta oftast med hjälp av sin vågmästarroll. 

Tina Acketoft (FP) är förstås också positiv till reformen eftersom att hennes parti länge varit 

en av förespråkarna, speciellt också i och med att skolministern tillhör hennes parti. Hon 

poängterar vikten av reformen genom en liknelse av att ingen skulle vilja bli diagnotiserad 

eller opererad av en läkare utan legitimation. Hon menar liksom Svensson (M) att kritiken 

mot reformen måste nyanseras. Hon påpekar att det ligger i oppositionens roll att kritisera 

lagförslag, något hon kallar för roligt men knappast fruktbart. Extra oklädsamt blir detta 

menar hon när oppositionen inte har några egna förslag. Talaren pekar dessutom på brister i 

både Vänsterpartiet och Miljöpartiets resonemang. Bland annat ställer hon sin undrande till att 

Miljöpartiet talar positivt om lagförslaget men ändå yrkar avslag.60 Rörande de båda 

förbundens inblandning säger talaren följande: 

Slutligen, herr talman, vill jag citera Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén som i dag är en mycket lycklig 

kvinna, kan jag meddela. Låt mig för protokollet säga att jag är minst lika förtjust i det andra lärarförbundet; 

detta är alltså inte någon som helst markering vad gäller lärarförbunden. Eva-Lis Sirén skriver: Är det lönt att bli 

lärare? Nej, är svaret, det är det inte, men det måste bli det.61 

Något som tyder på att även Lärarförbundet är väldigt nöjda med reformen. Intressant här är 

att hon så tydligt väljer att framföra även betydelsen av det andra förbundet, något som jag 

tolkar som att mycket av fokus hamnat på Lärarnas riksförbund, varpå talaren känner sig 

månad att balansera diskussionen. 

Ulrika Carlsson (C) och Annika Eclund (KD) instämmer båda två i de positiva ordalagen 

kring reformen med liknande argument som tidigare lyfts. Det är ganska självklart att alla 

partier i det gemensamma politiska blocket och samregering uttalar sig positivt om en reform 

de tillsammans drivit fram.62 

 

                                                           
59 http://www.dn.se/nyheter/politik/ingen-villig-att-samarbeta-med-sd/ 
60 http://data.riksdagen.se/fil/818741C7-216D-459B-8BCB-09CC4B8BBABC, s. 37-39 
61 http://data.riksdagen.se/fil/818741C7-216D-459B-8BCB-09CC4B8BBABC, s. 39 
62 http://data.riksdagen.se/fil/818741C7-216D-459B-8BCB-09CC4B8BBABC, s. 19, 41, 42 
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Riksdagens protokoll 2011/12:60. Tisdag den 24 januari. 

Jabar Amin (MP) påminner om att hans parti var det enda under debatten föregående år som 

yrkade avslag på propositionen. Anledningen var inte att propositionen i sig var dålig utan att 

den var ogenomtänkt. Han refererar till propositionen som ett hastverk eller lapptäcke med ett 

flertal brister. Ett exempel här är ett mail han refererar till där en ung studerande tjej undrar 

varför hon som studerar till fritidspedagog inte kan få legitimation medan förskollärarna kan 

det, trots att hon läser alla kurser de läser. Även Gunilla Svantorp (S) undrar om 

utbildningsministern fortfarande är av åsikten att fritidspedagoger inte är riktiga lärare, en 

åsikt hon menar att han framfört vid tidigare debatter.63 

Utbildningsminister Jan Björlund (FP) menar att det inte är regerings avsikt att 

fritidspedagoger ska legitimeras. De har ett mycket viktigt arbete men är inte lärare. Han 

menar vidare att det finns en hel rad med yrken som inte har legitimationskrav, 

syokonsulenter, yrkesvägledare och skolpsykologer för att nämna några av hans exempel. 

Dessa har långa akademiska utbildningar bakom sig men är inte lärare och omfattas därför 

inte av lärarlegitimationen. Björklund menar att det är viktigt att sätta gränser, om en 

yrkesgrupp för legitimation händer det ofta att fackföreningar från andra yrkesgrupper vill ha 

samma sak.64 

Amin (MP) menar att skillnaden mellan dessa yrkesgrupper och fritidspedagogerna är att de 

andra grupperna inte förlorar rätten till att utöva ansvar. Han menar att regeringen målat in sig 

i ett hörn när man nekar fritidspedagoger legitimation trots att de har precis samma utbildning. 

Björklund svarar att det självklart finns massa grupper som också vill jobba i skolan, men att 

hela idén med lärarlyftet och legitimationen är att kvalitetssäkra skolan. Alla ska inte få jobba 

i skolan, det krävs behörighet. I och med att det finns väldigt många utbildningsinriktningar 

hos universiteten måste en gräns dras någonstans, annars kommer alla få en legitimation och 

hela idén bakom den att falla.65 

 

 

                                                           
63 http://data.riksdagen.se/fil/C2F91233-4F85-4279-9284-E2326CB341A5, s. 5, 6 
64 http://data.riksdagen.se/fil/C2F91233-4F85-4279-9284-E2326CB341A5, s. 6 
65 http://data.riksdagen.se/fil/C2F91233-4F85-4279-9284-E2326CB341A5,s . 7, 8 
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8. Analys 

8.1 Riksdagspartiernas åsikter 

Den centrala frågan i analysen av materialet, vilket jag varit inne på flera gånger under 

arbetets gång, är att identifiera vilka motstridiga intressen som fanns inom skolan som kan ha 

påverkat utformningen av lärarlegitimationen och vilka intressegrupper stod bakom dessa. Låt 

oss till att börja med identifiera vilka motstridiga intressen som finns i frågan. Rörande 

lärarlegitimationen har vi såklart en uppenbar intressekonflikt i själva införandet av en 

lärarlegitimation. Den större delen av riksdagsprotokollen som använts i detta arbete 

härsammar från den senare delen av tidsperioden. Uppenbarligen har frågat diskuterats mer 

under den senare hälften av 2010-talet än på 1990-talet, vilket troligtvis går att härleda till 

frågans aktualisering och den SOU som tillsattes av regeringen 2006 för att ge ett underlag till 

en eventuell proposition. Den typen av händelser leder ganska naturligt till ökad diskussion i 

riksdagens kammare i och med att det är platsen varpå ett lagförslag ska formas och voteras.  

I dessa senare delar av materialet som utspelar sig under år 2010 och framåt framstår hela 

riksdagen som positiva till lagförslaget. Det finns gott om kritik mot den och många punkter 

där flera partier anser att den borde ha format annorlunda, men alla över överrens om att den 

bör införas i en eller annan form. Tidigare i materialet uppstår däremot en skiljelinje där 

representanter menar att en examen i lärarprogrammet i sig borde vara behörighet nog, 

snarare än en lärarlegitimation. Dessa handlar om socialdemokrater och i ett fall miljöpartiet. 

Framförallt Kristdemokraternas Ingerid Näslund tidigt ute redan 1993 och Torsten Lindström 

2003 och menar att en typ av legitimation skulle kunna vara en lösning för problemen i 

svensk skola och läraryrket. Till denna skara tillhör också Ny demokrati som under sin korta 

tid i svensk riksdag tala positivt om en lärarlegitimation även han 1993. Även Folkpartiets 

Lars Leijonborg påtalar behovet av detta 1998. Ur denna synvinkel går det att konstatera att 

samtliga delar av riskdagen som uttalade sig positivt om lärarlegitimationen innan regeringen 

tillsatte en SOU 2006 var partier åt det högra politiska hållet bortsett från Ny demokrati, som 

är svårare att placera enligt en traditionell politisk skala. Viktigt att ha i åtanke är också att 

samtliga av dessa positiva partier befann sig i opposition under denna tid. Något som kan ha 

bidragit till att de förhållit sig mer kritiska till den dåvarande politiken förd av den 

socialdemokratiska regeringen och mer positiva till att lansera nya, egna lösningar. Dessa två 

grupper är dessutom klassiska intressegrupper i och med att de befinner sig på varsin sida 

ideologiskt i politiken. Politisk höger och politisk vänster har i traditionell mening 
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representerat olika samhällsgrupper även om det går att argumentera för att dessa gränser 

blivit mindre tydliga i dagens politik.  

8.2 Fackliga organisationer och dess roll i reformens utformning 

Utöver de politiska partierna har vi de två fackliga organisationerna inom området. Det 

framgår tydligt i undersökningsmaterialet att Lärarnas riksförbund haft en mer framträdande 

roll i kampen om att realisera lärarlegitimationen. Organisationen hävdar själva att man var 

först med att föreslå detta verktyg i sin tidning.66 Det finns också mycket i riksdagsmaterialet 

som pekar på att det faktiskt var fallet och att förbundet och senare varit väldigt drivande i 

frågan.67 Ovanstående innebär dock inte att det andra fackförbundet, Lärarförbundet, har varit 

negativa till legitimationen. Däremot tyder resultaten på att de varit mer kritiska till 

utformningen av reformen, en kritik som också historiskt varit en viktig del av 

organisationens agenda. I den första delen av undersökningen visade jag att Lärarförbundets 

invändningar mot reformen främst var att den gjorde skillnad på lärare.68 Något som också 

präglade diskussionen mellan fackförbunden under 80- och 90-talet som återges i 

bakgrundselen. Lärarnas riksförbund visar å sin sida ofta att de högre betonar vikten av 

utbildning och akademisk skillnad mellan lärargrupperna. Det finns en uppenbar 

konkurrenssituation mellan grupperna redan i och med att de båda är ute efter att locka fler 

medlemar och visa sina medlemar att de kan driva igenom sina förslag. Vad som däremot 

också är intressant är det faktum att de profilerar sig mot olika delar av lärarkåren. Där 

Lärarnas riksförbund i frågor som dessa slåss för att utbildningen ska spela roll därför att den 

enligt organisationen påverkar professionalismen, är Lärarförbundet mer inkluderande och ger 

pedagogiska färdigheter och erfarenhet ett större värde. Något som också visades i 

bakgrundsdelen under den period i slutet på 80-talet som en sammanslagning mellan 

organisationerna var aktuell.69 

Sett till den tidigare forskningen och fackliga organisationer går det också att spåra en viss 

politisk åtskillnad mellan dessa, även om försiktighet bör gälla över att generalisera och 

kategorisera fackliga organisationer under partitillhörighet. Det är dock en intressant fråga 

under ett konfliktteoretiskt perspektiv i och med att den typen av tillhörighet kan spela 

                                                           
66 http://skolvarlden.se/artiklar/lararnas-rost-paverkar (2015-12-15) 
67 http://data.riksdagen.se/fil/818741C7-216D-459B-8BCB-09CC4B8BBABC 
68 http://www.regeringen.se/contentassets/deb9fb0fd5fe49a7a455d41c54e4df3b/legitimation-for-larare-och-
forskollarare-prop.-20101120 
69 Ringarp, Johanna. 2011, s. 158, 169 
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intressegrupper bakom organisationerna som på många sätt ytterligare kan förklara åsikter och 

handlingar, själva grundtanken med teorin. 

Historiskt härstammar Lärarnas riksförbund från Läroverken och Lärarförbundet från 

folkskolorna. För vissa läsare kanske kopplingen känns vag givet att dessa skoltyper inte 

längre finns i den ursprungliga formen men flera författare argumenterar för att dessa 

värderingar fortfarande finns kvar i organisationerna och påverkar deras inriktning. Peter Lilja 

refererar till Skog-Östlin (2012) och hans forskning som menar att det är uppenbart att 

Lärarnas riksförbund slåss för den högre status som läroverken tidigare hade över 

folkskolorna. Den höga spänning som länge funnits mellan grupperna slätades ut lite efter de 

hårda striderna om skolans decentralisering och kommunalisering som rådde i början av 90-

talet när båda grupperna jobbade för att höja lärarnas status.70 

Undersökningen överensstämmer med den tidigare forskningens ovanstående slutsatser. Det 

finns en skillnad i hur de fackliga organisationerna ser på läraryrket och hur de vill forma det. 

Sett till organisationernas historiska förankring till olika skoltyper skulle det kunna gå att 

kopplas till en politisk skillnad. Läroverk var en vidareutbildning, en högre nivå än folkskolan 

som i sig var en dåtida motsvarighet till dagens grundskola fast kortare. Läroverkslärarna 

beskrivs av Sofia Persson som alltid manliga, högt utbildade och uppvuxna i borgerliga 

familjer. Barn uppvuxna i arbetarklass eller medelklass var inte tillåtna på det fåtal platser 

som fanns i dessa skolor. Folkskolan upprättades istället främst för arbetarklassen.71 Persson 

beskriver också två olika allianser som under 1800-talets slut stred för olika principer 

skolpolitiskt; en högerallians och en vänsterallians. Den förstnämnda hade sina rötter i 

konservativ politik och riktade mer in sig på läroverken och universiteten. De hade en 

utbildningssyn som präglades av en uppdelning baserad på klass och kön. Vänsteralliansen 

förespråkade istället en personlighetssyn och en tanke om möjlighet till sociala klassresor, 

begåvning och duglighet borde vara det som räknas. Vänsteralliansen riktade i första hand in 

sig på folkskolan, men också läroverken i förlängningen. Politiskt tillhörde dessa den nya 

liberala medelklassen och senare även socialdemokrater. Framförallt senare när 

socialdemokratin fick ordentligt genomslag i Sverige.72 

Det är självklart svårt att dra direkta kopplingar till dagens samhälle och politiska situation. 

För att få fram den typen av resultat hade jag behövt genomföra en annan typ av 

                                                           
70 Lilja, Peter, 2014, s. 69-71 
71 Persson, Sofia, 2008 s. 181, 183, 184 
72 Persson, Sofia, 2008, s. 188-190  
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undersökning, förslagsvis en anonym enkätstudie bland medlemar hos Lärarnas riksförbund 

och Lärarförbundet för att se om det finns politiska åsikter som är framträdande hos någon av 

organisationernas medlemar. Kvinnan i artikeln som refereras till i undersökningsdelen verkar 

i alla fall vara av åsikten att Lärarnas riksförbund står för en utbildningspolitik nära den som 

Jan Björklund förespråkar. Det går av uppenbara anledningar inte att dra några slutsatser från 

en individs åsikt, men det bjuder in till intressanta analyser som tillsammans med en 

konfliktteoretisk teori potentiellt skulle kunna förklara en politisk intressekonflikt bakom 

organisationernas agerande.73 

8.3 Arbetsgivare och arbetstagare 

En annan tydlig intressekonflikt rör den mellan arbetstagare och arbetsgivare, en klassisk 

konflikt som också nämns av Isling. Intressant här är att Sveriges kommuner och landsting är 

en av de remissinstanser som var negativa till att reformen skulle införas i ursprungligt skick. 

Kritiken handlar om att de anser att ansvaret för att utbilda och kvalitetsäkra lärare ska ligga 

på Sveriges universitet och inte kommuner och landsting. Här skulle ekonomi kunna spela en 

stor roll då många kommunala lärare utan akademisk examen i en lärarutbildning eller 

motsvarande kurser förväntas komplettera sina studier. Arbetsgiven står inte för kostnaderna, 

det framgår tydligt i propositionen, det gör den enskilda individen. Däremot kommer 

arbetsgivaren drabbas av att obehöriga lärare tvingas spendera tid på studier. En del kommer 

säkert kunna slutföra studierna under kvällar och helger, vilket gör att de till stor utsträckning 

kommer kunna fortsätta arbeta. Detta gäller dock troligtvis inte alla. De lärare som har längre 

studier framför sig för att bli behöriga kan behöva ta tjänsteledigt eller arbeta deltid. En annan 

ekonomisk aspekt är den som Ulf Nilsson nämner i sitt anförande år 2000 från 

undersökningsdelen. Han menar att kommuner försöker spara pengar genom att anställa 

obehöriga lärare till lägre lön, något som bidrar till minskad kompetens på berörda skolor. 

Vilket är något han lyfter som ytterligare ett argument för lärarlegitimationen.747576 

Ovanstående kan innebära att vissa kommuner kan ha ekonomiska incitament för att vara 

emot propositionen då behöriga lärare skulle kräva högre lön och därmed bidra till ökade 

kostander för dessa kommuner. Det är ingenting som går att visa ur denna undersökning, men 

                                                           
73 http://www.lararnasnyheter.se/LT_14_08_s10_11_bytte_fack.html 
74 http://data.riksdagen.se/fil/7D6683F3-0290-47B3-9BD3-70BBDDFC48B4, s. 53 
75 http://www.regeringen.se/contentassets/deb9fb0fd5fe49a7a455d41c54e4df3b/legitimation-for-larare-och-
forskollarare-prop.-20101120, s. 25 
76 http://www.regeringen.se/contentassets/deb9fb0fd5fe49a7a455d41c54e4df3b/legitimation-for-larare-och-
forskollarare-prop.-20101120, s. 77 
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det är ett faktum som kan spela in i att Sveriges kommuner och landsting ställde sig negativa 

till propositionen. Det är en tydlig intressekonflikt mellan två intressegrupper, arbetstagare 

och arbetsgivare där motivet är ekonomiskt. 

9. Slutsats 

Denna avslutande del inleds med en återkoppling till det ursprungliga syftet och 

frågeställningen med undersökning. Det övergripande syftet var att kasta nytt ljud på en 

enorm skolpolitisk reform som blivit väldigt omdiskuterat. Tanken var att titta på rötterna till 

reformens införande och vilka parter som spelade vilken roll i dess uppkomst och utformning. 

För att göra detta blev syftet mer konkret att undersöka varför idén om en lärarlegitimation 

blev ett lagförslag så pass sent som 2010 men också hur de olika riksdagspartierna och 

fackliga organisationerna ställde sig i frågan. Anledningen till att undersöka riksdagspartierna 

var för att få konkreta diskussioner från partiernas representanter som kunde ge information 

om de olika partiernas ställning i frågan under årens gång. Anledningen till att jag inkluderade 

de fackliga organisationerna var för att jag under genomgången av den tidigare forskningen 

fann indikationer på att dessa spelat en stor roll i reformens införande. Min förhoppning av att 

anamma ett konfliktteoretiskt perspektiv på undersökningen var att kunna identifiera olika 

intressekonflikter och kunna i alla fall delvis spekulera i intressegrupper att knyta till dessa 

konflikter. På så vis var min ambition att kunna ge ett annorlunda perspektiv på frågan och 

kunna presentera de olika parterna ur en vinkel som jag ansåg att ingen annan undersökning 

gjort. Detta konkretiserades genom två frågeställningar. 

- Vilka anledningar finns det till att proposition 2010/11:20 förverkligades under 2010 

trots att frågan varit aktuell sedan tidigt 90-tal? 

I undersökningsdelen presentetas åsikter från flera riksdagspartier från så tidigt som 

1992/1993. Undersökningen visar att flera partier redan under 90-talet var positiva till att 

införa någon form av lärarlegitimation. Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet har uttryckt 

skepsis över vilken effekt en sådan reform skulle ha och istället påpekat att de anser en 

examen från lärarprogrammet tillräcklig som behörighetskrav. Istället skulle förändringar i 

lärarutbildningen vara mer lämpliga. Det finns också uttalanden i protokollen som tyder på att 

läget vad gäller lärarnas roll och elevernas prestationer förvärrats under årets lopp som frågan 

varit aktuell. Bland annat nämns en OECD-undersökning under debatten 2003/2004 som 

pekar på väldigt bristfälliga resultat för svenska studenter. Kristdemokraternas Ingrid Näslund 
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påpekade redan 1993/94 att hon förutspådde ett stort förändringstryck på skolan i framtiden, 

något som visade sig stämma. Det framstår utifrån materialet som att läget blivit värre i de 

svenska skolorna och det är en trolig förklaring till att frågan om lärarlegitimation blev mer 

aktuell under 2000-talet snarare än 1990-talet. En annan aspekt som också bör ha bidragit till 

frågans aktualisering är att de partier som framstått som med positiva, framförallt Folkpartiet 

och Kristdemokraterna, men också Centerpartiet, hamnade i regeringsposition tillsammans 

med Moderaterna 2006. Även om frågan då blivit mer aktualiserad är det tänkbart att dessa 

partier bidrog till att öka trycket än mer på dess införande. 

 

- Vilka politiska partier eller fackliga organisationer var drivande i diskussionen om 

propositionen och i vilken utsträckning har dessa grupper påverkat propositionens 

slutgiltiga utformande? 

 

Svaret på den andra frågeställningen framgår relativt tydligt i undersökningen. Bland de 

politiska partierna framstår Kristdemokraterna och Folkpartiet tidigt som väldigt positiva till 

att genomdriva en lärarlegitimation. Även Ny demokrati som inte nått en riksdagsplats efter 

sin riksdagsperiod 1991-1994 ska nämnas som starka förespråkare. Utöver detta har 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet framstått som aningen mer skeptiska, 

även om detta visade sig svänga senare under 2000-talet. Deras främsta argument emot en 

sådan reform var att lärarutbildningen istället skulle fungera som en behörighetsgarant. 

Sverigedemokraterna figurerar inte i de tidigare diskussionerna i och med att de inte var 

tillräckligt stora för att erhålla en riksdagsplats. Under senare år när de återfinns i riksdagen 

ger de ett positivt intryck men har hård kritik att rikta mot vissa delar av reformen, framförallt 

att yrkeslärare och lärare i modersmålsundervisning ska undantas behörighetskavet. 

Moderaterna visar inte alls någon större entusiasm för förslaget förrän den tid då 

propositionen ska voteras. Det är dock möjligt att de bidragit till dess uppkomst på andra 

arenor än i riksdagen, speciellt med tanke på att de andra partierna i deras samregering visat 

så pass tydlig entusiasm. 

Vad gäller de fackliga organisationerna är det tydligt att Lärarnas riksförbund varit väldigt 

drivande i frågan. Dels hävdar de själva att organisationen först föreslog frågan, vidare 

påpekar flera riksdagsrepresentanter att organisationen varit drivande och deras påstådda 

deltagande och glädje under voteringsdagen talar för att de varit nöjda med den slutgiltiga 
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formen av lagförslaget. Lärarförbundet har visat sig vara mer kritiska till vissa delar i 

förslaget, vilket främst märks i propositionen där de riktar kritik mot olika lärarlegitimationer 

för förskollärare och lärare för äldre elever. Däremot verkar de ha varit överlag positiva till 

idén med en legitimation, vilket inte minst påpekas av Tina Acketoft under 

riksdagsdiskussionen 2010. Meningsskiljaktigheterna verkar främst ligga i hur reformen bör 

utformas, där förbundet förespråkar en mer inkluderande legitimation som samlas alla 

lärartyper. 
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