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Sammanfattning 
 
Denna uppsats handlar om dagstidningars syn på lärarkårens kompetens och professionalitet. 

Hur speglas detta i några olika tidningar och vad skulle kunna tänkas vara orsaken till den ofta 

ganska negativa bilden av lärarnas kompetens. Uppsatsen är en jämförelse mellan 1996 och 

2004 för att också försöka se om synen har förändrats över tid. En orsak till den negativa 

synen på lärarnas kompetens skulle kunna förklaras med att lärarna saknar en egen profession. 

Det innebär att lärarkåren är öppen för kritik och synpunkter från allmänheten som ibland 

anser sig veta bättre vad som bör gälla i skolan än lärarna själva. Detta skulle dock aldrig ske 

inom andra etablerade yrkesprofessioner, då sällan allmänheten ifrågasätter en läkare eller 

advokat i deras handlande.  

 

Nyckelord: Synen på, lärare, kompetens och profession   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Citatet i titeln är tagen från en debattartikel i Göteborgsps-Posten 040523 
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INLEDNING  
 

1.1 Inledning 
 
Under min utbildning till lärare har jag noterat att tidningarna nästan dagligen skriver om 

skolan och därmed nästan lika ofta om lärarna. Särskilt på senare tid har debatten varit het om 

hur lärarstudenter saknar utbildning i konflikthantering och ledarskap. Artiklarna förmedlar en 

negativ känsla av att lärarkåren i Sverige är inkompetent.  Dessa artiklar förmedlar en ganska 

negativ bild av skolan och frågan är om eleverna överhuvudtaget får lära sig någonting? Detta 

har väckt min nyfikenhet och en vilja att ta reda på hur lärarna faktiskt beskrivs i olika 

dagstidningar och samtidigt försöka skapa en förståelse för varför skolan och lärarna så ofta är 

i ropet. Fokus i uppsatsen ligger främst på att ta reda på vad det är som sägs om lärarnas 

kompetens och professionalitet?  

 

Uppsatsens börjar med syfte och frågeställningar, därefter kommer avgränsningar och metod 

och i det avsnittet går att läsa mer om urval och tillvägagångssättet för hur uppsatsen kommit 

till. I teorikapitlet presenteras några olika teorier om den professionella läraren. Sedan följer 

ett avsnitt om bakgrundshistoria och tidigare forskning kring lärarens professionalitet. 

Därefter följer analysdelen där tidningarnas syn på lärarkompetens presenteras under de två 

årtalen. Under detta kapitel görs också ett försök att beskriva de övergripande diskurser som 

kan ligga till grund för artiklarna. Uppsatsen avslutas med slutsatser och diskussion. 

Denna uppsats är intressant för både blivande och redan verksamma lärare som önskar få en 

inblick i vilken bild som kommer att beskrivas i dagstidningarna av dem.  

 

 

 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Huvudsyftet är att ta reda på vilken bild som några dagstidningar förmedlar av lärarnas 

kompetens och professionalitet. Syftet är också att gå djupare i förståelsen av begreppet 

kompetens och professionalitet, vad innebär begreppen och hur stämmer de överens med 

tiningarnas bild av lärarna? Dessutom görs två olika nedslag för att se om synen på lärarnas 

kompetens har förändrats under en åtta års period.  
 
 



  

- Hur beskrivs lärarnas kompetens? 

- Betraktas lärarnas kompetens som personliga egenskaper eller inläst kunskap?  

- Finns det skillnad mellan 1996 och 2004?  

 

 

1.3 Avgränsningar och metod 
 

I uppsatsen har jag använt mig av artiklar från Mediaarkivet som är en enkel sökmotor för 

tidningsartiklar. Vid uppsatsens början prövade jag även Presstext, men tyvärr fungerade 

denna motor allt för dåligt och jag hade svårt att få fram gällande artiklar. Av den anledningen 

valde jag helt enkelt bort detta alternativ, vilket innebär att större tidningar som exempelvis 

Dagens Nyheter och Expressen inte finns representerade i uppsatsen. I Mediaarkivet har jag 

använt mig av alla dagstidningar som har arkiv från och med 1996, vilka är följande: 

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk), Göteborgs Posten (liberal), Helsingborgs 

Dagblad (oavhängig), Nya Dagen (politiskt obunden), Svenska Dagbladet (obunden moderat) 

och Västerbottens-Kuriren (frisinnad liberal). Tidningarna representerar en stor regional 

spridning, men politiskt är det bara Aftonbladet som räknar sig som socialdemokratisk och 

Nya Dagen och Helsingborgs Dagblad som opolitiskt oberoende, resterande är borgerliga 

tidningar. För att få ett bra jämförelsematerial mellan 1996 och 2004, har jag använt samma 

tidningar 2004, trots att det då fanns många fler dagstidningar representerade i Mediaarkivet.  

 

Valet av årtal beror på att 1996 infördes det nya avtalet för lärare som innebar bland annat 

individuell lönesättning och en utökad begränsning av arbetstiden. I och med detta förväntade 

jag mig att det skulle ske en debatt i tidningarna om just lärarnas kompetens. År 1996 är också 

i början av den nya skolreformen, Lpo 94. Den har ännu inte hunnit arbetats in och etablerats, 

1996 blir därmed ett årtal som står mellan den gamla och den nya skolan. 1996 är också tiden 

innan lärarutbildningen gjordes om (2001-2002). Valet av 2004 känns naturligt, eftersom det 

är nästintill nutid och blir ett bra jämförelseår med 1996. Den nya lärarutbildningen har tagit 

över och de första studenterna har fått sin lärarexamen.  

 

Innan jag bestämde mig för att använda sökorden �lärare och kompetens� prövade jag olika 

varianter under 1996 för att se vad som gav bäst resultat. Några av sökorden var �lärare och 

ledarskap� (69 träffar), �lärare och empati� (18 träffar), �didaktisk kompetens� (0 träffar). 



  

Bäst resultat och förhoppning om att få en bra överblick visade sökorden �lärare och 

kompetens� som gav 197 träffar. 2004 var antalet sökträffar 166 st. sammanlagt blir detta 363 

artiklar. I urvalet har alla typer av artiklar kommit med, allt från ledare till fria insändare och 

debattinlägg. Många av dessa artiklar har kunnat rensas bort omgående eftersom de inte 

behandlade lärarens kompetens eller överhuvudtaget skolan. Exempelvis var ett 10 tal 

dödsannonser som beskrev den kompetente läraren som gått bort. Andra artiklar nämnde 

kompetens och lärare i samma text, men de hade inget med varandra att göra.  

 

Tabell 1 
Kvar av intresse blir: 

1996 64 artiklar.  

2004 53  artiklar.  

 

Här följer en modell av den metod jag har valt att använda. Metoden är tolkad efter Maria 

Borgströms avhandling Att vara mitt emellan. 

 

Figur 1 
 

 

 

 

 

 

 
Källa: Borgström, Maria, Att vara mitt emellan, 1998, s. 63-67 

 
 
1.3.1 Indelning i kontexter 

 
Inledningsvis grupperar jag artiklarna under olika rubriker som dyker upp under läsningens 

gång. Om jag till exempelvis läser en artikel där författaren menar att lärarnas kompetens 

måste bli bättre, skapar jag en rubrik �höj kompetensen�. Därefter kan jag stoppa in 

resterande artiklar under samma rubrik, eller göra nya rubriker för nya ämnen. På så vis får 

Den nya bilden diskuteras. 

Tolkningar av resultatet leder till 
en ny abstraktionsnivå. 

Analys och tolkning med 
begrepp 

Indelning i kontexter och 
klassificering av data. 



  

jag artiklarna mer överskådliga och kan lättare se vilka diskurser som pågick under de olika 

årtalen. Detta är också orsaken till att rubrikerna skiljer sig åt från 1996 och 2004. 

 

1996    2004 

Avtalet, 9 st.   Höj kompetensen, 23 st. 

Besparingstider, 5 st.   Krav på behöriga lärare, 21 st. 

Höj kompetensen, 26 st.  Försvar av obehöriga lärare, 7 st. 

Lärares bristande kompetens, 18 st.  Lärares positiva kompetens, 2 st. 

Lärares positiva kompetens, 6 st.   

 

1.3.2 Analys och tolkning av begreppen 
 
 
I det andra skedet går jag igenom artiklarna som nu är rubricerade, i en något djupare analys. 

Här tittar jag närmare på hur läraren beskrivs i sin kompetens. Utifrån min teori om den 

professionella läraren försöker jag jämföra innehållet i texterna mot teorin. Vad är det som 

framhålls i artiklarna, är det den inlästa kunskapen eller personliga egenskaper som lyfts 

fram?  

 

1.3.3 Tolkning och ny abstraktionsnivå 

 
I det tredje skedet växer ett väsentligt resultat fram och jag kan börja generalisera. Det handlar 

alltså om �att gå från det specifika till det generella�.1 Genom att lyfta fram de väsentliga 

synpunkterna och föra diskussionen vidare har man gått över till det fjärde och sista skedet i 

metoden, �den nya bilden�.  

 

Jag har i uppsatsen inte tagit någon större hänsyn till de olika artiklarnas typ eller författare. 

Fokus har först och främst varit innehållet oavsett om det varit ledare eller insändare. Min 

avsikt har inte heller varit att titta på hur media påverkar, i detta fall läsaren. När jag har läst 

artiklarna har jag gjort indelningarna efter det övergripande ämnet i varje artikel. Detta kan 

innebära att det har funnits två budskap i en artikel. Till exempelvis om det övergripande 

ämnet har varit krav på ökad lärarbehörighet, så kan det ju i samma artikel ändå ha stått att de 

befintliga lärarna på skolan har hög kompetens. I detta fall skulle artikeln ha hamnat under 

�krav på lärarbehörighet�, och inte under �lärares positiva kompetens�. Mitt syfte har varit att 
                                                
1 Ibid. S. 67. 



  

titta på det övergripande och inte gå in i någon djupanalys av varje artikel, därav kan det alltså 

ha funnits fler budskap i en och samma artikel. Under varje rubrik i analysen hänvisas bara till 

material som är direkt citerad eller refererad. Alla artiklar som legat till grund för uppsatsen 

finns hänvisade längst bak under �elektroniska källor�. Där kan man under varje rubrik se 

vilka tidningar och artiklar som använts. För att hitta dem i sin helhet hänvisas till 

Mediaarkivet och sökorden �lärare och kompetens�, genom att också ange datum och tidning 

kommer artikeln att visas i sin helhet. 

 
 
1.4 Begrepp 
 
Jag kommer i uppsatsen att använda olika begrepp och anser det därför viktigt att redan från 

början presentera dem efter den betydelse som jag har valt att tolka.  

 

Professionalisering = En process där en yrkesgrupp strävar efter att höja sin status i samhället 

och uppnå professionalism. Det handlar främst om att höja sitt självstyre och utöka sin 

kontroll och därefter exempelvis uppnå ekonomisk vinning, det vill säga ökade löner.2  

 

Professionalism = Är kvalitén på den praktiska yrkesutövningen. Det handlar om hur 

yrkesutövarna integrerar sina skyldigheter med sin kunskap. Professionalism innefattar 

därmed yrkesetik, eftersom detta anger principer för hur yrkesutövaren ska förhålla sig till 

sina patienter/klienter.3  

 

Yrkesetik = De etiska normer som ligger till grund för yrkesutövandet.4  

 

Kompetens = Förmågan att på ett framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) utföra ett 

arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och om möjligt utvidga det tolknings- 

handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder.5  

 

Didaktisk kompetens = Förmåga att problematisera undervisningen och därmed uppnå en 

utökad förståelse hos eleverna. Det handlar om att pröva nya vägar och teorier för att nå 

kunskap och ständig utveckling.6 
                                                
2 Lärarprofessionalism � om professionella lärare, Colnerud, Gunnel, s. 63-65 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ellström, Per-Erik, Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet, s. 21. 



  

1.5 Teoretisk utgångspunkt 
 

Christer Stensmo, docent i pedagogik har satt upp tre kompetenser för vad han anser en lärare 

i dagens skola bör ha. 

 

1.) Ämneskompetens. Lärarens ska ha kunskap om begrepp, fakta och teorier i sina 

ämnen. Denne ska också kunna ge ett historiskt perspektiv, berätta om nutida 

forskning och utveckling och ha förmåga att kritiskt granska ny kunskap.  

2.) Didaktisk kompetens. Det är viktigt att läraren kan planera, organisera och utvärdera 

undervisningen. Läraren måste hela tiden ha klart för sig vad, hur och varför han/hon 

gör vissa moment i undervisningen.  

3.) Ledarskapskompetens. Läraren ska kunna motivera, organisera och leda klassen, det 

vill säga ha ordning och disciplin men också känna för elevomsorg och den enskilda 

individen.7 

 

Jag har i uppsatsen valt att ta mitt avstamp i Stensmos syn på kompetens, därför att jag tycker 

att han på ett mycket bra sätt sammanfattar det som tycks vara väsentligt i en 

professionaliseringsprocess. Dessutom lägger Stensmo stor vikt vid inläst kunskap, men säger 

samtidigt att en viss personlighet är nödvändig, till exempelvis konsten att kunna motivera.  

                                                                                                                                                   
6 Lärarprofessionalism � om professionella lärare, Englund Tomas s. 88-90 
7 Stensmo, Christer, Ledarskap i klassrummet, s. 7 



  

1.6 Hur lärarkåren blev professionell under 1800-talet 
 
 

Från privatundervisning till statliga skolor, under 1800-talet.  

Christina Florin och Ulla Johansson beskriver i boken �Där de härliga lagrarna gro�Kultur, 

klass och kön i det svenska läroverket 1850-1914� hur kunskap blir makt och hur lärarna kom 

att bli en professionell lärarkår.  

 

Genom att studera stärktes individens maktposition och denne ansågs inneha professionell 

kunskap � kunskap blev makt. Formell och examinerade kunskaper blev mer värdefull än 

förvärvad kunskap.8  

 

Läroverkslärarna var statens ämbetsmän och ansåg sig inte alltid tillräckligt uppskattade, 

dessutom ansåg de själva att de hade för låg lön och därmed skrämde bort duktiga studenter 

från yrket. Faktum är att lärarna var ganska dåligt betalda i jämförelse med andra yrken som 

hade motsvarande utbildning.9  Lärarnas uppgift att fostra och skapa �morgondagens män� 

var dock ett prestigefyllt uppdrag och lärarna hade otvivelaktigt allmänhetens förtroende. 

Arbetet som lektor innebar skyldighet att ingå som medlem i ett domkapitel och innebar att 

biskopen var högste chefen över lärarkåren. Läroverkskollegiet hade en också en viktig 

funktion som remissinstans i viktiga skolfrågor. Läraryrket fanns beskrivet i detalj och det var 

viktigt att vara en god förebild, eleverna var väl medvetna om att lärarna representerade 

samhällsordningen och att det av den andledningen ställdes höga krav på lärarna. Under slutet 

av 1800-talet kom lärarrollen precis som skolan att förändras och lärarna hamnade i en 

dragkamp mellan kyrkan och den nya borgerligheten.  

 

I läroverksstadgan stod att läraren skulle förmedla faderlig kärleksfull välvilja, likaså skulle 

han använda agan till sin hjälp i undervisningen. Läraren skulle alltså överta faderns roll när 

barnen var i skolan Andra delar av läroverksstadgan handlade om egenskaper läraren skulle 

besitta, som exempelvis, gudsfruktan, goda seder, plikttrogenhet, och fasthet i karaktären. 

Vidare skulle läraren vinna elevernas aktning och tillgivenhet och hysa kärlek till dem och 

hans handlande skulle styras av redlighet, saktmod och kärlek till rättvisa. Under 1800-talets 

                                                
8 Christina Florin och Ulla Johansson, 2000, �Där de härliga lagrarna gro�� s. 132-137 
9 Ibid. S. 172 



  

första hälft bygger läraryrkets professionalism snarare på lärarens personlighet eftersom man 

redan förutsatte att de hade kunskapen.10  

 

Från och med 1849 ersattes klassläsningen av ämneslärarsystemet, men det går ännu inte att 

tala om läraryrket som en egen profession menar Florin och Johansson. Så länge 

läroverkslärarna var bundna till kyrkan hade de senare ett alltför stort inflytande över 

lärarkåren och dess verksamhet för att de skulle kunna skapa en egen profession. Den 

kollektiva mobiliseringen av lärarkåren gjorde tillslut att lärarna på egen hand lyckades skapa 

sin egen profession, fri från kyrkan.  

 

 
För att läroverkslärarkåren skulle betraktas som professionell krävdes en lång teoretisk och 

akademisk utbildning, men detta var sedan länge uppfyllt. Många lärartjänster var i slutet av 

1800-talet upptagna av docenter som inte fått anställning på universiteten (1879 var 50 av 169 

platser upptagna av docenter). Många lärare hade också stora nätverk och kontakter med 

universitet och forskare runt om i världen. Denna verksamhet gjorde att läroverkslärarkåren 

lyckades skapa en egen profession. Dessutom gick synen på lärarens ledarskap från att 

betraktas som en medfödd förmåga till att betraktas som professionell identitet och pedagogik 

blev en vetenskap. 

 

Enligt en statlig utredning 1889 beskrevs en skicklig lärare på följande sätt: 

 

- Han ska ha ett tilltalande framställningssätt 

- Han ska anpassa undervisningen efter elevens fattningsförmåga, kontrollera att eleven 

förstått och göra en bedömning av kunskapsnivån.  

- Undervisningen ska ha en klar och genomtänkt plan, både i detaljer och i sin helhet. 

- Undervisningen ska förvärva kunskap och ge själslig utveckling 

- Undervisningen ska inte bara anpassas efter klassens nivå, utan även efter varje elev. 

 

Redan under lärarutbildningen fick den blivande läraren råd i didaktiska frågor om hur han 

exempelvis skulle agera i klassrummet. Detta var ett inslag i utbildningen som man hade för 

att skapa �en kår av högt aktade, gediget bildade män�. Innan pedagogik ansågs vetenskapligt 

var undervisningen som en skön konst av tyst kunskap, men efter att pedagogiken blivit 
                                                
10 ibid. S.153 



  

vetenskaplig väcktes samtal kring undervisning och den professionella identiteten byggdes 

upp kring ämnesdisciplinen och kring en pedagogisk medvetenhet. 11 

 

I mitten av 1800-talet sattes en diskussion igång om huruvida lärarutbildningen skulle 

utformas för att fylla både krav på kunskaper och ideologi. Det bästa ansågs vara att lärarna 

skulle få en egen grundutbildning, inriktad på undervisning. Det skulle dock bli både kostsamt 

och dåligt med tanke på att lärarnas upparbetade profession skulle gå förlorade, eftersom en 

sådan lösning inte hade högskolestatus. Förändringen skedde aldrig och lärarna fortsatte att 

läsa kurser på akademisk nivå. I början av 1800-talet var lärarna mångkunniga, de var breda 

och kunde hantera flera ämnen, i slutet av 1800-talet blev lärarna istället ämnesspecifika. Den 

som ville bli lärare på den här tiden fick räkna med ca sju års teoretiska studier.12   

 

1.6.1 Obehöriga lärare 

 

Adjunkter och lektorer, var båda lärare men hade olika långa utbildningar. Lektorerna som 

läst längre ansågs lite finare. Det var bra för läraryrket att det fanns olika karriärvägar att välja 

på för det skapade en starkare profession. Adjunkterna menade dock att deras utbildning var 

dåligt anpassad för skolundervisning. År 1907 infördes en akademisk lärarexamen (fil. 

ämbetsexamen). Det vill säga den blivande läraren läste vissa fasta ämneskombinationer som 

bättre motsvarade vad skolverksamheten behövde.  

 

De minskade kraven på lärarutbildningen gjorde det svårare för lärarna att hävda sig, 

dessutom var vissa skolämnen som till exempelvis svenska inte akademiskt anknutet. Det 

fanns också brister på praktisk utbildning, men 1865 infördes provårsverksamhet, där läraren 

skulle få möjlighet att öva sina didaktiska och pedagogiska förmågor. Ända fram till 1905 fick 

lärarna göra ett undervisningsprov inför domkapitlet för att visa sin kompetens, klarade man 

inte provet fick man inte heller jobbet. När undervisningsprovet avskaffandes hade läraryrket 

tagit ännu ett steg mot en ny form av professionalism och istället för prov hos domkapitlet 

kom den pedagogiska kompetensen att intygas av rektorn där lärarkandidaten gjorde sin 

provårsundervisning.13  

 

                                                
11 Ibid. S. 162 
12 Ibid. S. 166 
13 Ibid. S. 168-169 



  

Läraryrkets väg mot en professionalism började med att lärarna blev mer specialiserade och 

skildes åt från andra utbildningar och yrken. Lärarna hade lycktas bygga upp en etisk kod, 

skapa en vetenskaplig pedagogisk diskurs och gjort sig synliga för allmänheten. De hade 

också fått ett ökat inflytande i staten (Överstyrelsen för läroverken) och därmed bättre kontroll 

över sitt eget yrke. Lärarkåren hade gått ifrån att vara kyrkliga ämbetsmän till en professionell 

lärarkår med å andra sidan borgerlig statlig påverkan.14 

 

 

1.7 Tidigare forskning 
 
Arne Matlén, universitetslektor i pedagogik har enligt kraven för en professionell 

yrkesutövning försökt översätta detta på läraryrket och kommit fram till följande kriterier. 

Maltén menar dock att detta ändå inte räcker till för att täcka in läraryrkets komplexitet.  

 

• Ha gedigna och relevanta ämneskunskaper 

• Vara lyhörd för förändringar som påverkar skolans mål och betingelser. 

• Ha pedagogisk kompetens. Kunna presentera ämne/stoff och arbetsuppgifter på ett 

intressant och stimulerande sätt och samtidigt anpassa sig till individnivå. 

• Ha kunskap om läroplaner, kursplaner, lokala planer och om professionella sätt att 

organisera skolarbete samt teorier om inlärning, metodik och pedagogik.  

• Delta i utvärderingar som syftar till reflektion och ständig utveckling. 

• Kunna utveckla en personlig relation till eleverna med utgångspunkt i deras intressen, 

talanger och framsteg. Kunna skapa gemenskap och trygghet i en klass. 

• Ha ett etiskt förhållningssätt till sin uppgift. Eleverna är beroende av läraren, som 

genom sina bedömningar, betyg och på andra sätt påverkar deras utveckling och 

framtid. 

• Kunna fungera i olika lagarbeten. 

• Kunna utveckla ett förtroendefullt samarbete med föräldrar och det omgivande 

samhället. 

• Vara angelägen om sin personliga utveckling och fortbildning samt medverka i 

utvecklingsarbete i olika former.15  

 
                                                
14 Ibid. S. 175 
15 Maltén, Arne, Lärarkompetens, s. 26-27 



  

Ett professionellt förhållningssätt innebär idag enligt Margareta Normell att läraren kan 

bemöta människor och förhålla sig till dem på ett helt annat sätt än vad andra yrkesgrupper 

kräver. Idag har lärarnas personliga kvalité en mycket större betydelse än förr, då räckte det 

med goda ämneskunskaper säger Normell. Hon sätter upp tre förutsättningar för det 

professionella förhållningssättet. 

 

1.) Personlig mognad. För att uppnå detta krävs att individen har god 

själkännedom, förmåga att lyssna, kunna skilja mellan egna problem och andras, 

stå ut med ovisshet och veta vad som hör uppgiften till. Det är viktigt att kunna ta 

emot hjälp om det behövs och sätta gränser mellan det professionella och privata.  

1.) Trygg yrkesidentitet. Veta varför man i sitt yrke handlar på ett visst sätt och 

inte behöva känna konkurrens från andra. Även kallat tyst kunskap. 

2.) Intresse för gruppen. Som lärare måste man tycka om att undervisa och se 

elevernas utveckling. Detta skapar också förtroende och lust att lära.16 

 
 
Lärarförbundet har gett ut en antologi som heter Lärarprofessionalism � om professionella 

lärare. I den skriver bland annat Mats Ekholm om hur lärarna själva kontrollerade sitt yrke i 

slutet av 1800-talet i och med folkskolans bildande. Under 1900-talet så har kontrollen över 

yrkesutvecklingen gått lärarna ur händerna och andra överordnade myndigheter har tagit över 

ansvaret. Lärarkåren måste ta tillbaka kontrollen för yrkesutvecklingen och upprätta en egen 

yrkesetik, liksom de advokater och läkare har. Lärare följer elever under en lång tid och får 

inblick i deras liv och kan påverka deras utveckling, vore det då inte lämpligt att även lärarna 

hade en egen yrkesetik? Ekholm anser att läraryrket borde inrätta något form av 

lärarlegitimation. Han säger också att läraryrket idag har väldigt låg legitimitet och respekt 

med tanke på alla de obehöriga som anställs att sköta samma uppgifter som en lärare med 

utbildning.17   

 

I samma antologi säger Kjell Granström att lärarna själva har kämpat emot en 

professionalisering, eftersom man har värderat sin fria tid högre än möjlighet till 

kompetensutveckling och professionellt växande. Det väcktes stora debatter och motstånd i 

lärarkårerna när nya reformer och avtal kom som inskränkte lärarnas fria tid.18   

                                                
16 Normell, Margareta, Pedagog i en förändrad tid � om grupphandledning och relationer i skolan, s. 41-58 
17  Lärarprofessionalism � om professionella lärare, Ekholm, Mats, s. 8-11. 
18  Lärarprofessionalism � om professionella lärare, Granström, Kjell, s. 48. 



  

 
 
Kajsa Falkner diskuterar i sin uppsats Lärarprofessionalitet och skolverklighet, skolans 

radikalt förändrade styrning och synen på lärarprofessionalitet. Falkner menar att läraryrket 

har professionella drag, men långt ifrån uppfyller alla krav för professionalitet och därmed 

endast kan kalla sig semiprofessionellt. Lärarna saknar till exempelvis ett yrkesspråk och ett 

professionellt etos. Professionalitet handlar bland annat om att inneha expertkunskap liksom 

läkare och advokater har, men lärarna befinner sig någonstans mittemellan att vara lekman 

och expert. Vidare säger Falkner att utbildning ses som en separat sektor i samhället som är 

skild från övriga arbetslivet. Dessutom finns det överordnade nivåer som fattar beslut 

(exempelvis skolledning och skolförvaltning) som lärarnas sedan ska verkställa. Detta 

förekommer inte i samma utsträckning i andra yrkesgrupper som är mer fristående och själva 

fattar besluten. Att läraren inte innehar expertstatus har också betydelse för hur andra personer 

tillåts ha synpunkter på vad som är god undervisning och vad som utmärker den gode läraren. 

Få andra yrken diskuteras och utvärderas lika offentligt som läraryrket. Detta har förstås 

också att göra med den viktiga funktion som utbildning har för samhället. Vetenskaplig 

forskning och lärarlegitimering skulle vara två sätt att gå framåt i 

professionaliseringsprocessen. Först då skulle lärarna uppnå expertstatus och varken föräldrar 

eller elever skulle kunna ifrågasätta lärarens agerande på grund av att denne då skulle veta 

bättre på grund av sin professionalitet.19  

 

Ytterligare en definition av läraryrkets kompetens presenteras av Tomas Kroksmark. Han 

menar att det som skiljer läraryrket från andra yrken är att lärare ska vara bättre på att 

undervisa och skapa förutsättningar för de bästa tänkbara inlärningssituationerna, i alla fall 

bör det vara så. Denna skicklighet i undervisning bygger på omfattande teoretisk kunskap och 

egna erfarenheter om undervisning. Kroksmark menar dock att detta har kommit i skymundan 

och att lärarutbildningarna ständigt omformas efter politiska och administrativa beslut. 

Teorier om god didaktik får stiga åt sidan och vikten av rätt lärarpersonlighet blir istället 

avgörande för vad som kan betraktas som bra undervisning. Kroksmark menar att det går inte 

längre att göra didaktiska analyser av kompetens och kunskap, utan istället får man ta till ex. 

psykoanalysen för att analysera undervisningen, eftersom det verkar handla mer om 

personlighet. Idag verkar kombinationen mellan det naturgivna anlaget och goda 

ämneskunskaper garantera lärarens skicklighet och yrkeskompetens. En annan konsekvens av 

                                                
19 Falkner, Kajsa, Lärarprofessionalitet och skoverklighet, 1995, s. 18-21. 



  

detta menar Kroksmark är att inlärningsförmågan inte betraktas efter 

undervisningsskicklighet, utan om en elev har inlärningssvårigheter letar man efter biologiska 

- fysiologiska och neuropedagogiska faktorer, eller alternativt psykosociala och 

socioekonomiska orsaker. Det innebär alltså att inlärningen i huvudsak ses som ett resultat av 

den lärandes förmåga, inte av den undervisandes skicklighet i att stimulera elevens 

möjligheter att utveckla sitt lärande. Kroksmark menar att lärarprofessionalism kräver 

teoretisk och praktisk undervisningskompetens. I detta är undervisning och inlärning två 

viktiga nyckelord och om dessa hade större betydelse i en lärarkompetens skulle man inte 

längre behöva tala om ett naturligt anlag för att undervisa. Det som skiljer läraryrket från 

andra yrken och det som gör lärareyrket till en egen professionalism borde vara förmågan att 

undervisa på sådan sätt att någon annan utvecklar kunskaper och färdigheter. Detta är vad 

Kroksmark kallar för didaktisk kompetens. Den didaktiska kompetensen är också vetenskaplig 

kunskap (om exempelvis olika undervisningsmetoder). En lärare måste kunna ta till sig 

forskning kring olika metoder och sedan pröva detta i klassrummet. En lärare ska på så vis 

rekonstruera, omarbeta, anpassa, utvärdera och moderniseras i takt med vetenskapens 

framsteg. Det skulle också underlätta kunskapsutvärderingar och utveckla inlärningens metod 

och innehåll.20  

 
Arne Maltén håller med Kroksmark i vissa avseenden. Maltén skriver i boken 

Lärarkompetens att om praktik och erfarenhet skulle vara det enda sättet att bli en bra lärare, 

då skulle lärarutbildningen kunna inskränkas till att endast bestå i praktisk-pedagogisk 

träning. Lärarutbildningen skulle på sätt bli överflödig, men Maltén menar att det inte är så 

enkelt utan att läraryrket är mycket mer komplicerat än så.  

 

                                                
20 Uljens, Michael (red), Didaktik, Krokmark, Tomas, s. 84-89 



  

1.8 Samhällsbeskrivning 
 

1.8.1 Avtal och besparingar, konsekvenser för lärarna 1996 

 

Sverige lider 1996 av hög arbetslöshet och hårda besparingskrav, detta drabbar även skolorna. 

Det nya avtalet för lärarna gör sig gällande i början av året och detta får ganska stor 

uppmärksamhet i dagstidningarna.21  

 

För lärarna var det nya femåriga avtalet av stor vikt. Det gick igenom 20/1-96 och innebar i 

stora drag: 

 

- Att lärarkåren gick från lönetariff till individuell lönesättning. 

- En löneökning på 20,7 % på tre år och därefter samma löneutveckling som andra 

kommunalt anställda.   

- Obligatoriska provanställning av nyutexaminerade lärare.  

- Reglerad arbetstid från 25 tim./vecka till 35 tim./vecka.22 

 

 

1.8.2 Ny skolminister och nya larmrapporter 2004 

 

Göran Persson ombildar sin regering och Ibrahim Baylan blir ny skolminister. Under hösten 

kommer larmrapporter som visar att eleverna inte lär sig matematik och kemi längre, medan 

de första studenterna från den nya lärarutbildningen tar examen.23  

                                                
21 Bra Böckers lexikon, Årsbok 1996 
22 Helsingborgs Dagblad, 060121 och Bra Böckers Lexikon, årskbok 1996, s. 13 
23 Bra Böckers lexikon, Årsbok 2004. 



  

ANALYS OCH RESULTAT 
 

2. År 1996 

 

2.1 Avtalet 
 
Det nya avtalet för lärare har gått igenom i januari 1996 och det skrivs en del om detta och 

dess konsekvenser som man tror avtalet kommer att få. 

 
2.1.1 Betygsättning av lärarna 

 
I fyra artiklar skrivs det om hur lärarna kommer att betygsättas av rektor och skolledning och 

om hur deras godtycke kommer att påverka lärarnas löner. Författarna till dessa artiklar menar 

att konkurrensen mellan lärarnas löner inte alls kommer att skapa goda grunder för samarbete, 

kompetens och utveckling. Allt högre krav ställs på lärarna och skolan kommer att likna 

näringslivet allt mer och mer. I dessa artiklar skrivs också att det är synd om lärarna som inte 

uppskattas längre.  

 

2.1.2 Utveckling av skolan 

 
Fyra andra artiklar ställer sig positiva till det nya avtalet för lärare, i två av dessa är det 

Lärarnas riksförbund som kommer till tals. De positivt inställda tror istället att avtalet 

kommer att innebära en statushöjning av läraryrket och att kompetensen och kunskapen inom 

skolan kommer att höjas. Den individuella lönesättningen bidrar också till en positiv 

konkurrens som kommer att leda till nytänkande och utveckling av skolan. När ett samhälle 

förändras måste också skolan förändras. En artikel, skriven av en lärare, skiljer sig genom att 

säga att lärarna själva har utsett sig som offer och att de istället för att bara klaga ska försöka 

se det positiva i avtalet och hitta lusten i att undervisa igen.24 En kommunalpolitiker som är 

positiv till avtalet uttrycker att skolans problem inte bara går att skylla på resursbrister, utan 

menar att det har satsats en miljard kronor på skolor i hans kommun. Dessutom säger han att 

andra än lärarna och rektorerna måste få ha synpunkter på skolan för att det ska ske en ständig 

kvalitetsutveckling och att han som politiker måste få möjlighet att påverka.25 Tidigare har 

nämnts att lärarna måste bli av men överordnade som styr för att  läraryrket ska uppnå en egen 
                                                
24 Göteborgs-Posten, 961211 
25 Göteborgs-Posten, 960609 



  

profession. Först när skolan blev fri från kyrkan på 1800-talet, kunde man tala om läraryrket 

som en egen profession. På samma sätt skulle skolan i dag behöva bli av med överordnade 

nivåer så som skolförvaltningen exempelvis för att åter igen närma sig en egen profession. 

Politikern i det här fallet arbetar alltså mot en professionalisering av läraryrket. Intressant att 

fundera över är om samma politiker skulle anse sig ha samma åsiktsfrihet och inflytande över 

advokater eller läkare? 

 

2.1.3 Sammanfattning 

 
I artiklarna som berör avtalet märks att skolan håller på att gå igenom en förändring som är 

skrämmande för många. De artiklar som är negativt inställda till avtalet känner sig ifrågasatta 

och att deras lärarkompetens står på spel. De positivt inställda ser istället möjligheter till en 

nyutveckling av skolan och att kompetensen kommer att höjas. Det är en kamp mellan det 

gamla och nya, bakåtsträvarna och visionärerna. Det som kan vara viktigt att poängtera är att 

de som är positivt inställda inte är några yrkesverksamma lärare, utan tjänstemän från 

Lärarnas riksförbund och politiker. Medan de negativt inställda är journalister och före detta 

lärare. Det innebär att lärarna ser avtalet som ett hot istället för en möjlighet till utveckling 

och statushöjning av yrket. Det stärker alltså Kjell Granströms resonemang från kapitlet om 

tidigare forskning om att lärarna inte alltid varit beredda att offra sin egen tid för att arbeta 

mot en utökad kompetens och professionalisering.  

 

 

2.2 Besparingstider i skolorna  
 

2.2.1 Politisk inkompetens 

 
Fem artiklar handlar om besparingar. Inte i någon artikel läggs skulden för besparingarnas 

konsekvenser på lärarna.  Istället talas om politikernas inkompetens som inte tycks förstå 

följderna av deras egen politik. Det vill säga att skolan tvingas skära ned på lärare och 

kursutbud, men politikerna säger samtidigt att det för den delen inte behöver ske en 

kvalitetssänkning av undervisningen. En författare skriver �man undrar över kompetensen 

inom de statliga verken�.26  Ytterligare en annan uttrycker �Politikerna satsar fel�.27 

                                                
26 Göteborgs Posten, 960805 
27 Västerbottens-Kuriren, 960427 



  

 

2.2.2 Motsträvig lärare 

 
Rektorerna får i ett par artiklar stå till svars för besparingarna på skolan och en av dem säger 

så här �Sedan två år tillbaka utbildas inga nya speciallärare, alla lärare skall ha kompetens att 

ta hand om dessa elever�.28 En annan rektor uttrycker �Vi måste fråga oss vad vi ska ha 

lärarna till [�] Han menar att det handlar om lärarnas roll och hänvisar till det nya avtalet där 

lärarna ska vara beredda att prova nya arbetsformer mot högre lön. �Den ovan beskrivna 

organisationsförändringen är ett sätt att söka nya arbetsformer i skolan, där lärarens 

kompetens utnyttjas effektivare��.29  

 

2.2.3 Sammanfattning 

 

Jag tolkar rektorernas uttalanden som om att de nya förutsättningarna i skolan kräver att 

lärarna anstränger sig mer än tidigare. Om lärarna bara jobbar lite hårdare så kan det också 

märkas i lönekuvertet. Här står tre artiklar mot två, tre som menar att besparingar är förödande 

för skolan och två som menar att det inte finns några större problem om bara lärarna hjälper 

till.  

 

 

2.3 Höj kompetensen 
 

2.3.1 Höjda löner, höjd status 

 
Något som beskrivs i många artiklar är det �nya� samhället som skolan, lärarna och 

lärarutbildningen inte tycks hänga med i. Undervisning kan inte längre se ut som på 70-talet, 

utan kräver ny pedagogik och nya arbetsformer.30  I några artiklar presenteras också förslag på 

hur den nya skolan skulle kunna se ut. Ökat elevinflytande, ta bort den treåriga 

gymnasieutbildningen, höj lärarnas löner, fortbildning av lärare, ökat samarbete mellan lärare 

och krav på arbetslag.31 Det här med att höja lärarnas löner talas det om i flera artiklar och det 

handlar främst om att höja statusen på läraryrket. En nationalekonom beskriver kopplingen 

                                                
28 Göteborgs Posten, 960612 
29 Helsingborgs Dagblad, 960312  
30 Helsingborgs Dagblad, 960608.  
31 Göteborgs-Posten, 960603 



  

mellan kompetens och tillväxt, ju mer vi satsar på utbildning desto bättre för tillväxten. Större 

löneskillnader behövs också för att stimulera lärarna att utveckla skolan.32 En annan skribent 

hävdar att läraryrket måste få fler karriärvägar för att bli attraktivt för ambitiösa och drivna 

människor. Ett par artiklar nämner också hur den svenska skolan har hamnat på efterkälke i 

jämförelse med övriga Europa. Dock skylls detta aldrig direkt på lärarna, utan på politikernas 

besparingskrav, trots att det i samma mening talas om att höja lärarnas kompetens. Ett par 

artiklar uttrycker också att skolan ska ta efter näringslivet för att skapa en bättre utbildning 

och anpassa ungdomen för den �nya� framtiden.  

 

2.3.2 Lärarutbildningen 

 
Minst åtta artiklar tar upp kravet på en förändrad och förbättrad lärarutbildning. En av 

artiklarna hävdar att en ny lärarutbildning är ett måste. �Vidare efterlyser arbetsgruppen 

[sammansatt av regeringen. Min ant.] nya examinationsformer för att förbättra kvalitén på 

lärarutbildningarna. Lärarstudenternas examensarbeten ska kunna granskas av examinatorer 

utifrån, representanter för både teoretiska kunskaper och yrkeserfarenhet.�33 

 

2.3.3 Inkompetenta lärare? 

 
Tolv av artiklarna uttrycker att lärarnas kompetens måste höjas. Fyra av dessa handlar om att 

höja lärarnas IT-kompetens. Tre artiklar behandlar språklärarnas brister och krav på 

behörighet och möjligheter till fortbildning. En artikel anser att lärarna bör ha kulturell 

kompetens, för att kunna undervisa i kultur. En annan anser att lärarna måste bli mer 

kompetenta för att utbildningen därmed ska bli bättre och först då kan vi konkurrera med 

övriga Europa. Två artiklar hävdar att skolan måste bli en arbetsplats med krav på 

högkompetent och utvecklingsinriktad personal för att skolan ska förändras. Den sista artikeln 

säger att lärarna också måste jobba med sin sociala kompetens, eftersom skolan handlar om så 

mycket mer än bara kunskapsförmedling.  

 

2.3.4 Sammanfattning 

 

Av de flesta artiklarna under denna rubrik förstår man att skolan har kommit in i en 

förändring. Datorerna börjar ta plats i skolan och några artiklar nämner också hur lärarna 
                                                
32 Helsingborgs Dagblad, 961105 
33 Helsingborgs Dagblad, 960315 



  

snabbt måste utbildas i IT för att hänga med i den nya utvecklingen. Det talas också en hel det 

om hur skolan måste förändras för att hänga med in i framtiden och i samma artiklar finns 

förslag på hur detta kan gå till. Ökat samarbete mellan lärarna och fortbildning nämns som två 

förslag. Under denna rubrik �höj kompetensen� kan sägas sammanfattningsvis: Skolan och 

utbildning står för det som ska bli framtiden och det gäller därför att skolan hänger med i 

utvecklingen. Har inte lärarna kompetensen, hur ska då eleverna vara redo för framtiden? Det 

tycks handla om en oro för landets utveckling. Rubriken �Höj kompetensen� går egentligen 

hand i hand med rubriken �Lärares bristande kompetens�.  

 
 

2.4 Lärares bristande kompetens 
 

2.4.1 Obehöriga lärare 

 
Åtta artiklar diskuterar vikten av behöriga lärare och att eleverna får en sämre utbildning om 

skolan har obehöriga lärare. Två artiklar handlar om elever med dyslexi och bristen på 

resurser. En av dessa elever får hjälp av en speciallärare som är utbildade i svenska 2,34 den 

andre får ingen speciallärare alls.35 Tre artiklar tar upp problemet med bristande 

språkundervisning och att lärarna själva saknar kompetens i det språk de undervisar. En 

artikel handlar om forskare som inte får anställning som gymnasielärare på grund av att de 

saknar den pedagogiska utbildningen. En av forskarna uttrycker att det tydligen är en brist att 

vara beläst, eftersom de inte tas emot med öppna armar i skolan.36 En annan artikel tar upp 

problemet med att det finns så många obehöriga lärare på friskolor.37 Den sista artikeln tar 

upp en anmälan mot en lärares bristande kompetens i att undervisa. Läraren är obehörig och 

har jobbat som kommunalpolitiker i många år. Hon bytte nyligen yrke till lärare, men blev då 

anmäld av sina kollegor på grund av bristande kompetens.38  
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2.4.2 Sammanfattning  

 

Under denna rubrik framgår det ganska tydligt att obehöriga lärare ger en sämre undervisning, 

i alla fall framställs artiklarna så. Alla de här artiklarna beskrivs i en ganska negativ ton, 

eftersom de förmedlar brister som finns inom skolan. Ingen av dessa artiklar framhåller heller 

något försvar för de obehöriga. 

 

 

2.5 Lärares positiva kompetens 
 

2.5.1 Utveckling leder till kompetens 

 
Ett par artiklar tar upp lärarnas höga kompetens i samband med att skolstyrelser ska inrättas, 

det innebär ett utökat elevinflytande för föräldrar och elever i skolan. Om detta säger rektorn 

följande: �Rektorns och lärarnas kompetens och professionalism får inte glömmas bort när 

elever och föräldrar får mer att säga till om i skolan. Lärarna och rektor är de som ska ha det 

yttersta ansvaret för pedagogiken och utvecklingen av densamma i skolan. Vi har mycket bra 

lärare i vår kommun, säger Jarl Karlsson. De har hög kompetens och arbetar redan nu mycket 

med att utveckla skolan - lärare och skolledare ska stimuleras att fortsätta det arbetet.�39 En 

artikeln rapporterar från Lärarförbundets mässa �Lärarna lyfter Sverige�. Här talas det om att 

utbildning är Sveriges väg ut ur den ekonomiska krisen och att lärarna själva måste få 

utveckla sin yrkesroll och kompetens, utan att politikerna ska lägga sig i, eftersom lärarna vet 

bäst säger en representant från Lärarförbundet.40 En artikel är ett försvarstal från en skolchef 

vars skola har fått mycket hård kritik och denne går då ut och säger att hon inte tvivlar på 

lärarnas kompetens.41  

 

2.5.2 Sammanfattning 

 

Trots att det inte är så många artiklar under denna rubrik tycker jag mig kunna se att det är 

skolor som befinner sig i en positiv utveckling som också framhåller att de har kompetenta 

lärare. Endast en artikel där en skola får kritik säger rektorn i försvar att hon har kompetent 
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personal, men observera att hon inte använder ordet engagerad för att förstärka sitt uttalande. 

Om hon i samma mening hade sagt att hon hade kompetent och engagerad personal hade det 

blivit ett motsatsförhållande till hur verkligheten beskrevs på hennes skola, eftersom ordet 

engagemang har en positiv koppling.  



  

2.6 År 2004 

 

2.7 Höj lärarnas kompetens 
 

2.7.1 Inspirera till kunskap 

 
Fem artiklar berör en larmrapport som har presenterats om elevernas minskade kunskaper i 

matematik och kemi. Här skylls de sämre resultaten på 90-talets nedskärningar i skolan och på 

lärarnas bristande kompetens. Det är allt för många lärare som har en anmärkningsvärd låg 

formell kompetens och då är det svårt att ge bra undervisning och förmedla en positiv bild till 

ämnet. En av författaren kräver att skolan ska bli bättre på att inspirera och lyfta fram vikten 

av ämneskunskaper igen.42 En annan artikel säger att kommunerna måste ta sitt ansvar och se 

till att lärarna får fortbildning och därmed en ökad kompetens.43 Handböcker är också 

någonting som föreslås för att förbättra lärarnas förmåga att undervisa.44 Två artiklar är 

mycket kritiskt inställda till utbildningen i skolan och de målar upp en bild av att skolan har 

havererat och att det var bättre förr. Alla lärare dras över samma kam och framhålls som 

inkompetenta och att de saknar förmåga att inspirera och motivera eleverna.  

 

Tre artiklar menar att lärare har dålig IT-kompetens och att IT har fått en undanskymd roll i 

kommunala skolsatsningar och på lärarutbildningen. Det måste ske en förändring, eftersom IT 

bland annat kan användas som ett viktigt pedagogiskt redskap. I en av artiklarna tas också upp 

att lärarstudenter ska få utbildning i IT, för att just öka kompetensen. 

 

2.7.2 Lågprioriterat 

 
Tre artiklar handlar om Svenska 2 - undervisningen som har blivit allt sämre och fått en mer 

obetydlig plats i skolundervisningen. Det finns till och med funderingar på att avveckla 

svenska 2 och istället integrera dessa elever i den vanliga svenskundervisningen. Det måste 

ske en statushöjning av ämnet, så att skolan inte riskerar att segregera elever som behöver 

denna undervisning.45 Svaret på detta blir att svenska 2 undervisningen inte alls ska läggas 

ned just nu, men att det finns funderar på vissa förändringar. Dessutom tycker den politiker 
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som från början föreslagit detta att alla lärare borde få samma utbildning som svenska 2 

lärarna, eftersom den är så bra.46 En annan artikel berör också svenska 2 lärarnas behörighet, 

men i detta fall i SFI-undervisningen.47 Lärarna har behörighet, men inte för att undervisa i 

svenska 2 och eleverna som går denna utbildning anser att de får en dålig undervisning. Även 

dessa artiklar handlar i grund och botten om lärarnas behörighet och kompetens. Det finns 

ytterligare en artikel om lärarbehörighet och specialkompetens som rör en pojke som behöver 

extra hjälp. Han har fått hjälp av en lärare som har kallat sig speciallärare och föräldrarna 

anser nu att pojken inte fått det stöd han har behövt. Skolan står på sig och menar att läraren 

absolut är behörig, men erkänner tillslut att läraren saknar specialpedagogisk kompetens.48  

 

2.7.3 Skolan är �flummig� 

 
Två artiklar ger uttryck för att det var bättre förr i och med att de säger att ämneskunskaper 

inte tycks anses viktigt i skolan längre. Skolan har blivit �flummig� och satsar mer på att få 

�ökat intresse för globala frågor� än rena ämneskunskaper.49 Den andre författaren skriver �I 

stället för att tala om undervisning vill de lyfta fram lärandet, i stället för val av metod vill de 

diskutera mål och resultat. Det är inte att undra på att eleverna har svårt att lära sig räkna och 

läsa. Det är inte att undra på att nya lärare saknar dessa kompetenser�.50 Båda dessa författare 

säger också att skolan troligen lyckas bäst om man inte följer skolpolitikerna och skolplanen 

allt för strikt.  

 

2.7.4 Den gode läraren 

 
En student har uttalat kritik mot lärarutbildningen i Göteborg och han får i denna artikel svar 

på tal från Institutionen för pedagogik och didaktik. Tydligen har studenten ansett 

utbildningen för slapp och satsat för lite på ämneskunskaper. Svaret blir: �Det är den gode 

läraren vi vill utveckla. Då räcker det inte med faktaförhör och salstentor. Komplexiteten i 

yrket kräver en förståelseinriktad och dynamisk kompetens.�51  
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Den andra artikeln är en insändare från en gymnasieelev som anser att det bör vara större 

kontroll och uppföljning av lärarnas kompetens, eftersom det är är avgörande för om ett ämne 

är roligt eller inte. Dessutom bör eleverna få möjlighet att bedöma lärarnas duglighet. I den 

här artikeln handlar lärarnas kompetens mest om att ha förmåga att inspirera och motivera 

eleverna och inte så mycket om ämneskunskaper. En annan artikel är inne på samma spår. 

�Behovet av kommunikativ kompetens för att vara en bra lärare är tydlig i jämförelse med 

tidigare. [�] Ett som är säkert är att det knappast går att överskatta skolans roll när det gäller 

att göra oss till sociala varelser�.52 Det vill säga att läraren förutsätts ha ett stort engagemang i 

det hon/han gör utöver sina ämneskunskaper.  

 

2.7.5 Förändrade attityder 

 
I två artiklar berättas om lärarnas intressen och missnöje. Det första är ett mycket intressant 

inslag i förhållande till tidigare kapitel i uppsatsen om avtalet 1996. Då fanns en stor skepsis 

mot individuell lönesättning och lärarna kände sig bedömda och ifrågasatta. Lärarförbundet 

har 2004 låtit Demoskop genomföra en undersökning om lön och lönesättning. Det finns 

fortfarande ett stort missnöje med lönerna främst gällande löneläget, men 60 % av 1 900 

lärare uppger att individuell lönesättning är bra.53 Det är ett mycket intressant resultat om det 

jämförs med hur debatten såg ut 1996. En annan enkätundersökning frågar vad lärarna anser 

om det utvärderingssystem som kommunerna gör av skolan och lärarna. �Få lärare ser någon 

vinst med denna form av kvalitetsmätning. De upplever också en frustration över att deras 

pedagogiska kompetens inte längre räknas [�] Den nationella likvärdigheten luckras upp 

undan för undan och det sker en successiv avprofessionalisering av lärarkåren i Göteborg�.54  

En artikel är en rapport från en kompetensutvecklande mässa för lärare. En annan artikel 

redogör för en undersökning där det sägs att ¼ av lärarna anser sig sakna kompetens för att 

motarbeta mobbning.55  

 
De sista artiklarna talar mer allmänt om lärarnas situation och kraven på bättre undervisning. 

Den första är tagen från en intervju med skolminister Ibrahim Baylan där det i fem meningar 

sägs följande: Öka antalet lärare, förnya matematikundervisningen, öka lärarnas kompetens 

och stärk lärarutbildningen. Uttryckt så komprimerat framstår det som om skolan befinner sig 
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i ordentligt kaos och när dessutom skolministern säger det måste det ju betyda att det är hans 

samlade bild av Sveriges skolor?  

 

2.7.6 Sammanfattning 

 

Flera artikelförfattare verkar tycka att det personliga engagemanget spelar in i fråga om 

lärarnas kompetens. Till exempelvis svara institutionen till lärarstudenten att det inte räcker 

med goda ämneskunskaper utan att läraryrkets komplexitet även kräver andra egenskaper. 

Detta skulle både Maltén, Normell och Stensmo hålla med om, då de även anser att personliga 

egenskaper är nödvändiga i ett professionellt förhållningssätt. Kroksmark skulle dock uppfatta 

detta som ren nonsens, då han menar att personligheten ska ha mindre betydelse för bra 

undervisning.   

 

Åter igen känner sig lärarna bedömda och ifrågasatta. Intressant att notera med tanke på 

individuell lönesättning är att det som lärarna tidigare var så skeptiska till nu uppfattas som 

mycket positivt. Återigen uppfattar lärarna att de ska bedömas och betygsättas, i detta fall av 

kommunerna. En sådan typ av utvärdering skulle dock vara mycket gynnsam i en 

professionaliseringsprocess eftersom utvärderingar alltid är utvecklande och sätter vissa krav. 

Idag tycks lärarna vara emot detta, vilket i så fall betyder att de åter igen arbetar mot en 

professionalisering. Men å andra sidan kan det ju tänkas att lärarna om några år tycker att 

detta har lett till något bra, precis som med den individuella lönesättningen.  

 

Angående flummiga mål i skolan tolkar jag författarna som att skolan är flummig för att det 

inte finns fasta och tydliga arbetsbeskrivningar, utan bara mål och resultatstyrning. Denna 

flummighet står för inkompetens och motsatsen skulle då vara detaljerade arbetsmetoder med 

fokus på ämneskunskaper och först då kan vi tala om kompetens inom skolan. Min modell av 

detta skulle se ut enligt följande: 

 

Fria arbetsmetoder med mål och resultatstyrning uppfattas i skolan flummigt = inkompetens 

Tydliga arbetsbeskrivningar och fokus på ämneskunskaper = kompetens 

 



  

 

2.8 Krav på behöriga lärare 
 

2.8.1 Kompetens = utbildning 

 
Tjugoen artiklar behandlar krav på eller vikten av behöriga lärare. De flesta verkar tycka att 

behöriga lärare säkerställer en hög kvalité. En författare skriver �Men det är också viktigt att 

man besitter en pedagogisk och didaktisk kompetens för att kunna bedriva den undervisning 

och uppnå de mål som våra styrdokument kräver�56. En annan uttrycker �Forskning visar att 

en av de viktigaste förutsättningarna för en god kvalitet i utbildningen är just utbildade lärare 

som har förmåga att individualisera undervisningen efter de olika elever man har framför 

sig�.57 En tredje beskriver �En behörig lärare ska inte bara vara väl insatt i sitt ämne, vi ska 

också vara specialiserade på att lära ut!�.58 Resterande artiklar går i samma ton och har 

ungefär samma tema.  

 

Eva-Lis Preisz, ordf. i Lärarförbundet säger i en intervju att lärarnas löner är en viktig morot 

för att behålla och locka till sig duktiga lärare. Hon befarar också att lärarkåren kommer att 

dräneras om äldre och erfarna lärare inte premieras bättre. �Erfarenhet och kompetens betalas 

dåligt�.59 En annan artikel tar upp samma ämne, men handlar om hur just den skola aktivt 

satsar på att ta till vara på äldre lärare i ett försök att förbättra deras arbetssituation och visa 

respekt för deras kompetens.60 

 

2.8.2 Erfarenhet väger tungt 

 
Även om dessa 21 artiklar framhåller vikten av behöriga lärare så finns det några som ändå 

uttrycker att obehöriga kan vara duktiga. �Det är en viktig fråga eftersom vi är övertygade om 

att välutbildade behöriga lärare är ett sätt att säkerställa hög kvalitet. [�] men även här har de 

som undervisar trots att de saknar formell behörighet mycket hög kompetens och erfarenhet�. 

Detta kan tyckas lite motsägelsefullt eftersom man först hävdar att välutbildade lärare 

säkerställer den höga kvalitén, men de obehöriga tycks ha mycket hög kompetens och 
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erfarenhet. När det gäller de obehöriga lärarna räknas istället de personliga egenskaperna som 

erfarenhet mycket tungt i förhållande till de välutbildade behöriga lärarna.61 

 

Två artikelförfattare skriver �Jag betvivlar inte att en obehörig lärare kan ha fullgod 

kompetens i sitt ämne, men har en obehörig lärare däremot den pedagogiska kompetens som 

krävs för att kallas just behörig med dito lön?�.62 �Många av de som arbetar som obehöriga 

lärare har [�] visserligen goda kunskaper och erfarenheter inom de ämnen som de undervisar 

i. [�] Men jag tycker faktiskt inte att det är rätt att dessa obehöriga lärare med självklarhet 

skall få kalla sig för lärare och erbjudas fasta tjänster inom skolan�.63 Även om 

artikelförfattarna erkänner att obehöriga kan vara duktiga trots att de saknar pedagogisk 

kompetens, finns en ganska kritisk inställning till obehöriga lärare. Det sista citatet säger ju 

till och med att obehöriga inte ska få kalla sig lärare. Likasom i det första citatet sätter 

författaren värde i den obehöriges erfarenhet.  

 

Tre artiklar, alla hämtade ur tidningen Dagen tar upp svårigheten med att hitta behöriga lärare 

för kristna friskolor. Skolverket hotade skolorna att lägga ned om de inte omgående uppfyllde 

kraven på behöriga lärare. Kritiken togs på allvar och ingen av skolorna behövde stängas.64 

 

2.8.3 Sammanfattning 

 

Alla 21 artiklar är överens om vikten av behöriga lärare för att upprätthålla kompetensen i 

skolan. Synen på lärarnas kompetens skiljer sig något mellan artiklarna. Det vill säga att vissa 

hävdar att en kompetent lärare har pedagogisk utbildning, medan andra artiklar också lägger 

till personliga egenskaper i begreppet kompetenta lärare. Jag tolkar att 11 av artiklarna lyfter 

fram utbildning som ett krav för kompetenta och behöriga lärare. Fyra artiklar menar att 

utbildning i kombination med personliga egenskaper gör den kompetente läraren. Två av de 

fyra artiklarna som förespråkar utbildning i kombination med personliga egenskaper skriver 

att lärarna drivs av engagemang, pedagogisk kreativitet och kompetens och att det är receptet 

på en lyckad skola.65 Jag tolkar därmed kreativitet och engagemang som personliga 
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egenskaper och inte inlärd fakta. Resterande artiklar ger ingen definition av vad 

lärarkompetens innebär, utan menar bara att det är viktigt med kompetenta lärare.   

 

Många av artikelförfattarna skyller också på att politikerna inte har tagit sitt ansvar i frågan 

om obehöriga lärare. Ingen annan yrkesgrupp skulle acceptera obehörig personal på samma 

sätt som skolorna gör. �Kraven på lärarkompetens får inte devalveras�66 Minst fem artiklar 

uttalar just politikernas ansvar och kräver krafttag för att förhindra en fortsatt urvattning av 

skolan. Precis det som uttrycks här i artiklarna är också det som Mats Ekholm säger, ingen 

annan yrkeskår skulle tillåta samma acceptans mot obehöriga/icke legitimerade.  

 

 
2.9 Försvar av obehöriga lärare 
  

2.9.1 Erfarenhet i stället för utbildning 

 
Tre av sju artiklar under denna rubrik är insändare från obehöriga lärare. Alla tre pekar på att 

de har kompetens nog för att undervisa, yrkeslivskunskap som en av dem kallar det.67 De 

känner sig som offer och en av författarna tycker att det skulle vara diskriminerande mot alla 

obehöriga om det infördes en så kallad lärarauktorisation.68 De menar alltså att deras 

personliga egenskaper, erfarenheter och engagemang ska väga lika tungt i jämförelse med en 

lärarutbildning.  

 

En skoldirektör i Umeå säger att bland de tio procent obehöriga lärare som finns i Umeå, så 

kan det ändå finnas en hög ämnesspecifik kompetens.69 Chefen för svenska 

kommunförbundets skolsektion, säger att lärarnas kompetens är den viktigaste faktorn för 

elevernas framgång i skolan, men om det inte finns behöriga lärare att tillgå måste man 

anställa obehöriga. Lärarnas riksförbund anklagar dock kommunerna för bristande 

ambitioner.70 
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2.9.2 Konkurrens 

 
De två resterande artiklarna är insändare från en förälder och ett debattinlägg från friskolornas 

riksförbund. Föräldern ifrågasätter om skolan och lärarna är rädda för obehöriga och om det 

handlar om rädsla för förändring? Föräldern menar att andra egenskaper än lärarutbildning 

borde räknas som en tillgång i skolan och att obehöriga och behöriga ska samarbeta.71 

Debattartikeln från Friskolornas riksförbund har ungefär samma ståndpunkt som föräldern.  

�Sveriges skolor behöver ett friare kompetensbegrepp�72  Vi måste ta tillvara på all 

kompetens, inte bara utbildade lärare säger författaren, vidare fortsätter han: �Att en lärare är 

kompetent behöver dock inte betyda att han/hon är utbildad på en svensk lärarhögskola. Det 

finns andra sätt att bli en duktig lärare på. [�] Kraven på framtidens lärare kan inte sänkas � 

de måste höjas�. 73  

 

2.9.3 Sammanfattning 

 

Det är lätt att se att de som försvarar obehöriga lärare istället förespråkar personliga 

egenskaper framför inläst kunskap. Det är dock inte så många som ansluter till 

�försvarssidan�, utan det är främst obehöriga lärare själva, eller skolor som har många 

obehöriga lärare.  

 

 

2.10 Lärares positiva kompetens 
 

Här återstår endast två artiklar. En förälder har skickat in en artikel under �Min mening� och 

berättar om det professionella arbetet hon ser att lärarna gör. Debatten handlar också om att 

lärarna ska börja få betala för pedagogiska måltider. Föräldern motsäger sig detta eftersom 

hon anser att arbetet med uppfostran fortsätter in i matsalen vid matborden också. Läraren har 

en mycket god förmåga att se till individens behov och samtidigt gruppens och dessa 

personliga egenskaper påvisar lärarens professionella arbete.74 Den andra artikeln är en rektor 
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som berömmer sin personal för den mycket höga kompetensen och att stämningen på skolan 

är så bra.75 

 

2.10.1 Sammanfattning 

 

I den första artikeln berömmer föräldern lärarens professionella förhållningssätt, vilket består 

av förmågan att se hela gruppen, men samtidigt individualisera. Denna egenskap är enligt min 

mening personlig och utvunnen genom erfarenhet och inte som inläst fakta. Rektorn däremot 

pekar på kompetensen, men lägger å andra sidan till att de har så bra stämning på skolan. Kan 

det vara så att den goda stämningen är en konsekvens av lärarnas arbete? I så fall kan man 

kanske anta att det är lärarnas engagemang som skapar den goda stämningen? Om det 

förhåller sig på det sättet tycker jag mig kunna belysa vikten av lärarnas engagemang för en 

lyckad skola och enligt Stensmo ett professionellt förhållningssätt. Det professionella 

förhållningssättet innebär även att känna för elevomsorg och den enskilde individen. 

                                                
75 Helsingborgs Dagblad, 040806 



  

3 Slutsatser 

 
3.1.1 Hur beskrivs lärarnas kompetens och hur betraktas den? 

 

Florin och Johansson menar att kunskap blev makt på 1800-talet, jag skulle vilja påstå att det 

är likadant idag. Det talas om obehöriga och inkompetenta lärare i motsats till utbildade och 

behöriga och de sistnämnda har en högre rang. Om lärarna hade expertkunskaper skulle ingen 

ifrågasätta deras kompetens, men läraryrket uppnår inte riktigt expertstatus, utan är därför 

öppen för kritik och synpunkter från allmänheten. Lärarna befinner sig i gråzonen mellan 

expert och lekman, det säger bland annat Falkner och jag tycker mig kunna se detta i 

beskrivningen av lärarna. Många ger uttryck för att lärarna är kunniga, inga experter, men inte 

heller helt odugliga.  

 

För att räknas som en kompetent lärare måste personen i fråga först och främst ha en 

lärarutbildning, därefter läggs personliga egenskaper till. De personliga egenskaperna tycks 

vara konsten att kunna motivera och inspirera. Huruvida detta är personliga egenskaper eller 

inlärd kunskap kan kanske diskuteras, men jag tror att personligheten spelar en stor roll i 

engagemanget som lärare, vilket gör att jag kategoriserar konsten att motivera som personlig 

egenskap. Förmodligen kan både motivation och inspiration till viss del läras in på till 

exempelvis lärarutbildningen, men engagemanget måste nog finnas där från början i alla fall.  

 

Den bild jag tycker mig ha fått genom tidningsartiklarna av den kompetente läraren stämmer 

ganska bra överens med Stensmos teori om just förutsättningarna för en kompetent lärare. 

Tidigare har lärarutbildningen nämnts som ett av villkoren för att betraktas som kompetent. 

Stensmo har först i sina kriterier benämnt ämneskompetens. Enligt min uppfattning är det 

någonting som man faktiskt får på lärarutbildningen, läraren får kunskapen om begrepp, 

teorier, fakta, kritiskt tänkande osv. Även den didaktiska kompetensen bör vara någonting som 

lärarstudenten får via utbildningen, men förmodligen är också detta någonting som arbetas in 

med erfarenheten. Det sista kriteriet enligt Stensmo handlar om ledarskapskompetens och 

detta är vad jag anser att tidningarna kallar för personliga egenskaper som exempelvis konsten 

att motivera och inspirera. För det är precis vad ledarskapskompetens handlar om enligt 

Stensmo. I detta ingår också att känna för elevomsorg och den enskilde individen. Detta är 

också någonting som tidningarna ganska ofta framhåller i beskrivningen av den kompetente 



  

läraren. Kroksmark skulle förmodligen sätta sig emot detta synsätt på lärarens kompetens, då 

han anser att en kompetent lärare inte ska betraktas efter personlighet, men oavsett vad han 

anser så är det den här bilden som förmedlas i tidningarna. 

 

Jag har också tyckt mig kunna se att lärarna beskrivs olika utefter om skolan befinner sig i en 

kris eller i en utvecklingsfas. Om en skola framställs som dålig, det vill säga att skolan kanske 

drabbats av hårda besparingar och saknar resurser så sägs ofta att skolan dras med många 

obehöriga lärare och att kompetensen måste höjas. Om en skola omtalas för sin fina miljö 

eller bra resultat, då framhävs också lärarna som mycket kompetenta och engagerade. Ordet 

engagerade är också ett kraftuttryck i dessa sammanhang, eftersom det framhäver att lärarna 

har inte bara ämneskompetens utan även ett engagemang, vilket enligt Stensmo då skulle vara 

tecken på ett professionellt förhållningssätt.  

 

Fortbildning, utvärderingar och individuell lönesättning ska föra utvecklingen i skolan framåt. 

Lärarna framstår dock ibland som något motsträviga i frågan om detta. De har känt sig både 

ifrågasatta och betygsatta istället för att se det som kompetenshöjande eller utvecklande i en 

professionaliseringsprocess.  

 

Obehöriga lärare beskrivs ofta med bristande kompetens, men deras erfarenhet väger tyngre 

och gör dem ändå till bra lärare, i alla fall när försvarssidan får säga sitt. Den bristande 

kompetensen består i att de saknar en utbildning. Intressant att fundera över är om utbildade 

lärares erfarenhet väger lika tungt? I de artiklar jag har läst har sällan en behörig lärares 

erfarenheter varit en värdemätare på lärarens kompetens, utan då har det istället framhållits 

lärarens engagemang som kompetenshöjande.  

 

Ytterligare en synvinkel på kompetensbegreppet i förhållande till läraryrket är hur ordning 

och reda och tydlighet verkar vara förknippat med kompetens. Medan otydlighet och mål utan 

ramar verkar hänga samman med inkompetens och flum. 

 

Skolan beskrivs ganska ofta som gammal och förlegad med brist på framtidsvisioner. Jag tror 

att det kan ha att göra med att samhället ständigt förändras och skolan inte alltid hänger med i 

svängarna. Eftersom skolan och utbildning är samhällets framtid är det också viktigt att 

skolan är i framkant och tar till sig ny utveckling och nya fakta. En annan orsak till att 

allmänheten tillåts tycka så mycket om skolan är att lärarkåren saknar expertstatus och 



  

därmed en egen maktställning. Skolan lyder under politikerna, skolverket, skolförvaltningen 

osv. och det gör att det är det fritt fram att tycka till om skolan. Ytterligare en aspekt är att alla 

har gått i skolan och har därför erfarenhet av hur det ser ut och fungerar och då är det lättare 

att ha synpunkter på vad som är rätt och fel i undervisningen. 

 

 

3.1.2 Finns det skillnader mellan årtalen? 

 

Det finns skillnader mellan de undersökta årtalen beroende på att förutsättningarna inte har 

varit desamma under åren. 1996 präglas av besparingar och det nya avtalet, även detta år talas 

om behöriga lärare men långt ifrån samma utsträckning som 2004. 2004 Handlar främst om 

behöriga/obehöriga lärare och om den sjunkande kompetensen hos eleverna. Synen på 

kompetens tycks vara detsamma båda åren, men diskuteras mer 2004 på grund av alla artiklar 

som rör obehöriga lärare. 

 

Den främsta skillnaden mellan 1996 och 2004 är de olika diskurser som finns. 1996 är ett år 

mitt i kommunernas besparingstider och debatten rör sig mycket kring det. Likaså kritiserar 

man lärarutbildningen ganska hårt och kräver en förändring. Skolan befinner sig i en 

utvecklingsfas och lärarutbildningen måste anpassas för detta. IT börjar ta plats i skolorna, 

likaså talar man om en ny pedagogik där eleverna ska få jobba mer fritt. Jag förmodar att det 

är Lpo 94 som börjar ta form och att man har börjat jobba mot mål och resultat i betydligt 

större utsträckning är tidigare. Detta är stora förändringar i skolan och ur detta kommer en 

debatt som kräver ökad lärarkompetens och skolutveckling. 

 

År 2004 ställs samma krav på ökad kompetens men främst handlar det om kravet på behöriga 

lärare. För att lyfta upp en hel yrkeskår som har varit ganska negativt omtalad börjar det 

komma förslag och krav på åtgärder som förhindrar en fortsatt negativ utveckling. Krav på 

kompetens som i detta fall handlar om utbildning, höjda löner och fler karriärvägar ska locka 

fler till yrket. Skolorna och kommunerna har varit för slappa i sina ambitioner, vilket lett till 

en urvattning av skolan och det är nu det som bland annat Lärarförbundet och Lärarnas 

Riksförbund försöker styra upp. För trots allt är det väldigt ofta som de båda fackförbunden är 

inblandade i de olika artiklarna, antingen som insändare eller i intervjuer. Konsekvenser av de 

obehöriga lärarna gör inte bara att läraryrkets profession sätts ur spel, eleverna får en mycket 

sämre utbildning vilket också har visat sig i de larmrapporter som kom under hösten 2004. 



  

Även detta skapade debatt i tidningarna och förslagen på hur detta skulle avhjälpas var 

många. Inte sällan i debatten om behörig/obehörig lärare står utbildning, som är ett givet 

kompetensbegrepp mot personliga egenskaper. Det vill säga att behöriga lärare alltid har 

utbildning, men att de obehöriga alltid lyfts fram i sina personliga egenskaper. 

Yrkeslivserfarenhet och engagemang gör även de obehöriga till kompetenta lärare i artiklarna. 

Men dessa personliga egenskaper skrivs mer sällan ihop med den behöriga lärarens 

kompetens/utbildning. 

 

1996 var det 64 artiklar, jämfört med 53 artiklar 2004. Under 1996 var antalet artiklar om 

lärarnas bristande kompetens så stort att det till och med fick ett eget kapitel. Jämfört med 

2004 som knappt tar upp den diskussionen bortsett från kapitlen om obehöriga lärare, så 

framstår det som om det 1996 fanns många fler dåliga lärare. Jag tror att det stora antalet 

under denna rubrik har med stora besparingar under 90-talet att göra. Lärarna fick vända ut 

och in på sig själva för att hoppa in där det saknades resurser och ämnesbehöriga lärare. 

Debatten med inkompetenta lärare följer alltså efter att skolan mer eller mindre befunnit sig i 

kris. Samtidigt som besparingarna pågår införs den nya läroplanen (Lpo 94). Det är en helt 

annan pedagogik som införs och 1996 är den fortfarande inte inarbetad, vilket troligen också 

är en konsekvens av debatten om de många inkompetenta lärarna i skolan. Det tror jag kan 

vara anledningen till det höga antalet 1996, men inte 2004. Besparingarna gör sig fortfarande 

gällande, men inte alls i samma utsträckning som 1996. Dessutom är Lpo 94 ordentligt 

inarbetad och skolorna har hittat rutiner och lösningar för hur man ska gå till väga. 

 

Höj kompetensen är under båda nedslagen ganska likvärdiga, vilket skulle kunna tyda på att 

debatten om skolan alltid har pågått och förmodligen kommer att fortgå, men det är inte 

tillräckligt med två nedslag för att dra en sådan slutsats.  

  



  

4 Slutdiskussion 

 
Skolan kommer alltid att diskuteras, så länge lärarkåren inte anses ha professionell status och 

därmed kan säga att de vet bäst. Dessutom är skolan och utbildningen samhällets framtid och 

därför mycket angelägen för var och en av oss. 

 

Engagemanget hos en lärare tycks också vara något väsentligt för att kallas kompetent, även 

om lärarutbildningen är det viktigaste, så är engagemanget pricken över i: et på väg mot en 

professionalism. Konsten att motivera, inspirera och känna för elevvård är också någonting 

som kan räknas in i engagemanget hos den kompetente läraren.  

 
Vägen för att lärarkåren ska gå från att kallas kompetent till professionell är i dagsläget lång. 

Först och främst måste lärarkåren få makten över sitt eget yrke, det vill säga att politiker och 

myndigheter blir av med sitt inflytande över skolan. Kravet på någon typ av lärarlegitimation 

skulle också bli nödvändig för att påvisa att inte vem som helst kan utöva detta yrke. Genom 

en lärarlegitimation skulle också en kontrollfunktion och en yrkesetik tillföras för att skapa en 

mer legitimerad yrkeskänsla. Kontrollfunktionen skull behöva vara ungefär detsamma som 

advokatsamfundet är för advokater. Det vill säga att lärarlegitimationen ska kunna dras in om 

läraren inte följer yrkesetiken. Frågan är bara om lärarna vill och är beredda att offra sig för 

att uppnå en yrkesprofessionalism? Det skulle krävas viss uppoffring och en gemensam kamp 

bara för att kalla sig professionell. Kanske nöjer sig lärarkåren med att vara kompetent och 

konkurrera med en och annan obehörig lärare för att vara säker på att få behålla loven och den 

relativt fria arbetstiden. Det är en fråga som varje lärare måste fundera över och jag kan inte 

leverera några svar, men vad är värt mest en yrkesprofessionalism eller fritiden? 
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