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Abstract
The aim with this study was to gain an understanding for teaching as an profession, and get a bigger
knowledge about the certification of teaching and what it means for the teaching occupations status.
To get an answer for this study two methods were used. The first method was a survey with 
questions that were sent out to working high school teachers in the North of Sweden. The second 
method was a document analysis of articales from three Swedish dailynewspapers. To analyse the 
results from this study a theory about professions is used troughout the whole paper. 

This studies resluts shows that profession as an definition is hard to undestand. On some level 
working teachers recognise there occupation as an profession, an analyis between one definition of 
profession and the results from this survey shows that teachers sees them selfves beeing in an semi-
profession. The fakt that teaching is aknowledged as an profession from those outside the 
occupations could not be answered from this study, when the analyse from newspaperarticals shows
that profession together with teaching occupation is something that is unusual. Furthermore, the 
results from the survey shows that working teachers feel that the certification of teachers had not 
had the expected effects on the teachers status. From the analysis of the newspaper articales it is 
hard to say if the certification has had any effect whatsoever, when the results points to both a 
positive change in status and no change at all in status. But the certification of a teacher is still a 
new process and is not expected to be completed until 1 july 2015, that means that there is still a 
chance that it will have an effect.

Keywords: Certification of teachers, occupational status, profession, professionalization.



Innehållsförteckning

1. Inledning 1
1.1 Syfte och frågeställningar 2

2. Begrepp och Definitioner 3
2.1 Yrke eller profession? 3

2.1.1 Läraryrket som profession. 5
2.2 Höjd yrkesstatus eller professionalisering? 7
2.3 Lärarlegitimation 9

3. Teoretiska utgångspunkter 11

4. Tidigare forskning 13
4.1 Allmänhetens uppfattning om läraryrket 
som profession. 13
4.2 Yrkesstatus 14

4.2.1 Yrkesstatus hos lärare. 16
4.3 Vilken yrkesstatus trodde yrkesverksamma 

lärare att de skulle få efter införandet av 
lärarlegitimationen? 17

5. Metod 21
5.1 Enkät 21

5.1.1 Urvalsgrupp 22
5.1.2 Genomförandet 22
5.1.3 Bearbetning av datamaterialet. 24

5.2 Dokumentationsstudie 24
5.2.1 Urval 25
5.2.2 Genomförandet 25
5.2.3 Bearbetning av datamaterialet. 26

6. Resultat och analys 27
6.1 Sammanställning av enkäten 27

6.1.1 Bakgrundsinformation om respondenter. 27
6.1.2 Läraryrkets nuvarande status 28
6.1.3 Rangordning av statushöjande faktorer 28
6.1.4 Lärarlegitimationens påverkan på läraryrket 30
6.1.5 Läraryrket som profession. 33
6.1.6 Övrigt 37

6.2 Sammanställning av dokumentstudie 38
6.2.1 Lärarlegitimation och status 38 
6.2.2 Läraryrkets status 41
6.2.3 Läraryrket profession 44



7. Diskussion 46
7.1 Resultatdiskussion 46

7.1.1 Hur kan läraryrket betraktas som en profession 
och hur tolkar yrkesverksamma lärare 
och dagspressen läraryrket som en profession? 46

7.2.1 Hur uppfattas läraryrkets status av 
yrkesverksamma lärare och dagspress? 48

7.2.3 På vilket sätt har lärarlegitimationen 
påverkat läraryrkets status? 50

7.2 Metoddiskussion 52
7.2.1 Enkät 52
7.2.2 Dokumentstudie 54

7.3 Slutsats 54
7.4 Framtida forskningsområden 55

8. Referenser 56

Bilagor
Bilaga 1 60
Bilaga 2 61
Bilaga 3 65
Bilaga 4 66



1. Inledning 

Läraryrket är ett av de yrken de flesta har en åsikt om och idag ses läraryrket som är ett av de minst 

attraktiva yrkena att utbilda sig till. Skulle det fortsätter som det har gjort nu kommer det inte finnas

tillräckligt många utbildade lärare som kan fylla platserna för de som går i pension (Sundström, 

2014, 31 mars). Högskoleverkets prognos som gjordes 2012 visar på att år 2020 kommer det vara 

en brist på 22 000 lärare i Sverige. Anledningen till att färre söker till lärarutbildningen kan bero på 

att läraryrkets status har minskat under åren (Almer, 2012, 30 november). Vad skulle kunna göras 

för att minska denna negativa trend? Hur kan läraryrkets status höjas? 

För att öka intresset och antalet sökande till läraryrket måste yrket i sig bli mer attraktivt, förslag på 

att göra detta är att höja lönen och förbättra arbetsvillkoren för lärare (Larsson, 2013, 20 november).

Lön anses vara extremt viktig vad gällande den negativa trend som ses idag, läraryrket är det yrke 

som har haft den sämsta löneutvecklingen de senaste 15 åren (Mannheimer, 2012, 9 mars). 

Svensson och Ulfsdotter (2009) har gjort en studie om yrken och yrkesstatus, i deras studie svarade 

84 procent av deras respondenter att hög lön medger en hög yrkesstatus. Detta tyder på att det är 

vanligt att status kopplas till lönen, men kan lön verkligen vara det enda som påverkar läraryrkets 

status?

I Finland har lärare högre status än lärare i övriga norden, detta säger finska lärare är på grund av att

de har en högre auktoritet eftersom de har en distans till sina elever och elevers föräldrar. Finska 

lärare trycker även på arbetsdisciplin mer än övriga nordiska lärare. Vidare så menar de att 

lärarutbildningen i Finland är bättre än övriga nordisk länders (Chung & Riis, 2011, 25 februari). 

Att den svenska utbildningen har varit bristfällig kan hållas med om, med tanke på att regeringen 

införde en ny läroplan terminen 2011/2012 och med den följdes även en uppstädning av 

lärarutbildningen. Detta skulle leda till en tydligare struktur och högre kvalitet på utbildningen 

(Proposition 2009/10:89). Lärarutbildningen förbättrades, som ett steg i rätt riktning för att förbättra

läraryrkets status. Vad hände mer?

Riksdagen beslutade att införa en legitimation för lärare och förskollärare. Lärarlegitimationen 

innebar att från och med 1 juli 2012, skulle det krävas av lärare att ha en legitimation för att få 

anställning vid en skola. Legitimationen krävs även för att självständigt kunna få sätta betyg på 
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elever (Proposition 2010/11:20). Dock var systemet inte perfekt och efter införandet av 

lärarlegitimationen har det skett många förändringar i skollagen om bland annat vilka krav som 

finns för att få ut lärarlegitimationen, även så flyttades kravet på legitimation fram till 1 december 

2013 (Utbildningsdepartementet, 2012). Enligt Lärarutbildningsnämnden vid Göteborgs universitet 

(2014) så skulle införandet av lärarlegitimationen bidra till en ökad kvalitetssäkring och utveckling 

av verksamheten. Det skulle bidra till utveckling av professionen genom tydligare krav och att 

måluppfyllelsen för eleverna skulle öka genom detta. Det sista som lärarlegitimationen skulle bidra 

till var att öka yrkets status så att fler skulle vilja söka till lärarutbildningen 

(Lärarutbildningsnämnden Göteborgs universitet, 2014). Lärarlegitimationen har varit i kraft sedan 

några år nu och min fundering är om lärarlegitimationen har bidragit till förändring av läraryrkets 

status, även om lärare själva anser att de tillhör en profession? 

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att få mer kunskap om läraryrket som profession och en större förståelse 

för lärarlegitimationens betydelse för läraryrkets status.

Frågeställningar

• Hur kan läraryrket betraktas som en profession och hur tolkar yrkesverksamma lärare och 

dagspressen läraryrket som en profession?

• Hur uppfattas läraryrkets status av yrkesverksamma lärare och dagspress?

• På vilket sätt har lärarlegitimationen påverkat läraryrkets status? 
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2. Begrepp och Definitioner

I följande avsnitt kommer viktiga begrepp och definitioner för denna studie att presenteras med stöd

i aktuell forskning. Först kommer skillnaden mellan yrke och profession att belysas. Efter detta 

följer en presentation om hur läraryrket kan tolkas som profession ur ett professionsteoretiskt 

perspektiv. Därefter kommer en presentation av skillnaden mellan att höja yrkesstatusen och att 

professionalisera ett yrke. Sist i detta avsnitt kommer lärarlegitimationen och dess betydelse att 

belysas.

2.1 Yrke eller profession?

För att kunna besvara den första frågeställningen för denna studie så behövs skillnaden mellan yrke 

och profession belysas. Detta på grund av att yrke och profession i dagligt tal har samma innebörd 

men en närmare granskning visar att dessa två begrepp är helt skilda från varandra.

Nationalencyklopedin definierar yrke som ”ofta men inte alltid detsamma som profession” detta 

säger oss inte så mycket eftersom vi vill förstå skillnaden mellan yrke och profession. Men yrke kan

också definieras som ”arbete eller den sysselsättning som man kan försörja sig på och som kräver 

vissa särskilda kunskaper eller färdigheter” (Isacson & Silvén 2002, s.268). Denna definition för 

yrke är ungefär den samma som Nationalencyklopedins definition för arbete ”verksamhet på vilken 

en människa bygger sin försörjning”. Det som skiljer dessa två definitioner från varandra är att ett 

yrke kräver vissa särskilda kunskaper och det brukar ofta sammanfalla att det yrke en person har 

även krävt någon form av utbildning. Detta blir tydligt då en yrkestitel ofta överensstämmer med en

examenstitel till exempel förskollärare, civilingenjör och barnmorska. (Svensson & Ulfsdotter, 

2009; Getz & Håland, 2011). Men ett yrke kräver inte att man utfört en utbildning via 

universitet/högskola utan en person kan även ha införskaffat sig sina kunskaper och färdigheter via 

annan typ av utbildning och praktik. ( Getz & Håland, 2011). Ett yrke är inte bara ett arbete för att 

kunna försörja sig, utan ett yrke avgör även hur du förknippas med klasspositioner och blir därför 

ett uttryck för individens sociala ställning. Därför är ett yrke inte bara ett arbete utan det är även 

något man är lika mycket som man gör, vilket resulterar att ett yrke blir en del av en persons 

identitet (Svensson & Ulfsdotter, 2009). 

Profession definierar nationalencyklopedin som”yrke vars auktoritet och status bygger på hög 
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formell utbildning, ofta universitetsbaserad”. Detta innebär att en profession kräver en hög 

utbildning, vilket är den största skillnaden till ett yrke. Profession är ett område som det har forskats

kring i många år och har därför fått ett antal definitioner (Saks, 2012). Ett sätt att se profession är att

det karakteriseras genom att yrket kräver kunskaper och egenskaper som införskaffats via 

universitet, yrkesskola och praktik inom professionella yrken. Profession karakteriseras även genom

att yrket har ett etiskt tillvägagångssätt som ger tillit från samhället (Brante, 2013; Siegrist, 2001).

Profession har under tidens gång definierats på olika sätt och en definition har lett till utvecklingen 

av en annan. En av de första definitionerna som uppkom då professionsforskning börjades att tas 

seriöst var ”taxonomic approach” som hade sin storhets tid under 1950 och 1960 talet. Det finns 

två varianter av taxonomic approach; första varianten säger att en profession är ett yrke som kräver 

vissa egenskaper som, hög nivå av kunskap, expertis, etik, osjälvisk, förnuft och 

utbildningsreferenser, medan den andra varianten säger att profession är associerat till komplex 

kunskap och expertis som är viktig för samhället. Följt av taxonomic approach kom Neo-weberian 

approach som då istället definierade profession genom att en profession är en process där man 

utestänger eller utesluter andra yrkesgrupper (Saks, 2012). Exempel på professioner enligt neo-

Weberian approach är läkare och advokater (Millerson, 1998). Drivkraften bakom neo-Weberian 

approach är att man ser till sitt egenintresse och på så sätt bildas monopol på ett yrke. En profession 

enligt neo-Weberian approach är ett yrke som har ett högt värde i samhället genom en exklusiv 

rekrytering och ett sådant yrke har ofta erhållits genom högre formell utbildning (Saks, 2012). Idag 

är dock en av de mest kända definitionerna av profession skriven av Millerson (1998) där 

profession beskrivs utifrån sex egenskaper, (översättningen är skriven med stöd från Brante (2009)).

1. Användning av färdigheter som är baserade på teoretiska kunskaper.

2. Färdigheten kräver utbildning och träning.

3. Den professionella måste visa på kompetens genom att avklara ett test.

4. Yrkesintegriteten garanteras genom en handlingsetik.

5. Utförandet av tjänsten är för allmänhetens bästa.

6. En yrkessammanslutning som organiserar medlemmarna.

Detta synsätt var ett nytt steg i definitionen av profession, då Millerson (1998) inte håller med om 

att yrken som tillhör profession inte bara är de av typen som utesluter andra yrkesgrupper. Brante 
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(2009) använder sig av Millersons sex punkter för att definiera profession men han har även lagt till

tre stycken som är beskrivna av Goodes (ur Brante, 2009), dessa är:

7. Medlemmarna har en känsla av identitet, samt delar gemensamma värderingar.

8. Inom området för profession finns det ett gemensamt språk, som endast delvis kan förstås av

utanförstående

9. Profession skapar nästa generation socialt genom selektion av elever. (s.18)

Skillnaden mellan ett yrke och en profession har framförallt att göra med krav på utbildningsnivån 

för att klara av ett arbete. En annan skillnad är vilket värde arbetet har för samhället (Svensson & 

Ulfsdotter, 2009; Saks, 2012). 

2.1.1 Läraryrket som profession. 

Vi har nu fått en definition på vad som är ett yrke och vad som är en profession. Det som nu måste 

benas ut är om läraryrket går under benämning profession eller yrke. Detta eftersom ett yrke som 

kopplas till profession generellt är kopplat till högre status än vad ett ”vanligt” yrke är (Svensson & 

Ulfsdotter, 2009; Millerson, 1998)

Enligt Brantes (2009) definition, som presenteras i tidigare avsnitt, kan profession delas upp i olika 

segment eller som han kallar det generationer av professionella. Dessa tre segment är ”klassisk 

profession”, ”semi-profession och ”pre-profession” det är även i denna ordning som de olika 

segmenten rankas som professioner. Brante (2009;2013) menar på att profession är ett komplext 

begrepp och därför svårt att definiera, han menar att olika yrken kan vara professioner i olika grad 

och presenterar därför dessa tre olika sätt att definiera profession. Brante (2009) menar att läraryrket

faller under semi-profession, vilket är professioner som oftast hör till den offentliga sektorn och 

som inte har hög samhällelig belöning. Brante (2009) antyder därför att läraryrket är en profession 

av låg status med låg lön. Semi-profession kan mer ingående beskrivas genom att det är en 

profession som:

• Många arbetar inom, vilket minskar exklusiviteten.

• Utbildning är inte lika specialiserad som klassisk profession och till stor del 

tvärvetenskaplig.
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• Har varit mindre framgångsrik i att monopolisera sitt yrke.

• Är till större del organiserad som ett traditionellt förbund istället för ett med professionella 

rörelser. 

• Har mindre självständighet vad gäller politik och byråkratisk administration än andra 

professioner, de är betydligt mer underordnade och under större övervakning.

• Hör till ”mellan – mellan” och ”lägre – mellan” klass, jämfört med klassisk profession som 

hör till ”övre – mellan” klass.

Detta är skillnaden mellan klassisk profession och semi-profession (Brante, 2013). Enligt Brante 

(2009; 2013) är läraryrket en profession, men inte en profession enligt definitionen som Millerson 

(1998) har sammanställt. 

Norman (2007) har gjort en studie där han har tagit reda på om läraryrket är mer eller mindre en 

profession idag än vad det var 1940-talet. Eftersom kraven på lärarutbildningen har ökat markant 

sedan 1940-talet så anser Norman att läraryrket idag är mer av en profession på grund av högre 

akademiska kvalifikationer. Däremot anser han att det är en lång väg kvar tills läraryrket kan 

erkännas som en profession men att det är på väg åt rätt håll.

Om läraryrket skall räknas till en profession eller inte är något som fortfarande debatteras. 

Läraryrket fullföljer kraven för att vara en profession genom kunskap, ansvar, självständighet och 

organisation (Fuller, Goodwyn & Francis-Brophy, 2013). Millerson (1998) presenterade, som 

nämnt, sex punkter som definierar profession. Dessa sex punkter kan kopplas till de krav som Fuller

et al. (2013) menar att läraryrket uppfyller. Punkt 1 säger att yrket skall använda sig av färdigheter 

som är baserade på teoretiska kunskaper, punkt 2 säger att färdigheten kräver utbildning och 

träning, detta uppfyller läraryrket enligt Fuller et al. (2013) som kunskap. Punkt 4 säger att 

yrkesintegriteten garanteras genom en handlingsetik, detta kan tolkas till vad Fuller et al. (2013) 

menar med ansvar och självständighet. Punkt 6 säger en yrkessammanslutning som organiserar 

medlemmarna, vilket kan kopplas till vad Fuller et al. (2013) menar med organisation. Tittar man på

Millersons (1998) sex punkter är det bara två som inte tydligt kan tolkas till Fuller et al (2013) 

punkt 3 och punkt 5. Däremot efter en granskning av punkt 3, att den professionella måste visa på 

kompetens genom att avklara ett test, skulle detta kunna liknas med kunskapsbegreppet i och med 

att test oftast utförs för att kunna bibehålla en persons kunskap. Därför är det i slutändan endast 
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punkt 5, utförandet av tjänsten är för allmänhetens bästa, som inte kan kopplas till de begrepp som 

Fuller et al (2013) tar upp.

Men som nämnt är läraryrket som profession ett debatterat ämne och beroende på vilken av 

professionsteorierna man väljer kan läraryrket vara en profession, en variant av profession eller 

ingen profession. För att underlätta studien har en teori för profession valts och denna teori är den 

som Brante (2009;2013) presenterar. I denna studie så kommer därför analys att ske mot de nio 

punkterna som definierar en profession och Brantes (2009;2013) syn på att ett yrke inte behöver 

uppnå alla dessa punkter för att tillhöra en profession. 

2.2 Höjd yrkesstatus eller professionalisering?

För denna studie är läraryrkets status en central del men eftersom yrke och profession är två 

komplexa begrepp så behövs även yrkesstatus och professionalisering utredas. Vad finns det för 

skillnader mellan dessa, om det finns skillnader? Vad betyder detta för läraryrket?

Status definieras enligt nationalencyklopedin som ” inom sociologin benämning på en persons 

ställning i en grupp eller gruppens ställning i samhället ”. Status är därför något som är mätbart så 

som lön eller antal utbildningsår (Ulfsdotter, 2006). Men begreppet status används ofta inom 

svenskan som en synonym till prestige, som är ett begrepp som används mycket i engelska och 

amerikanska studier (Svensson & Ulfsdotter, 2009). Prestige definieras av nationalencyklopedin 

som ”anseende, samhällelig värdering som kan vara knuten till ett kollektiv eller en individ, 

tillskriven eller förvärvad”. Hoyle (2001) definierar prestige genom att det är samhällets 

uppfattning av yrkets position i en yrkeshierarki, det vill säga en högre prestation leder till en högre 

prestige.

I ovanstående definitioner för prestige och status så tas det endast upp att det är något som förvärvas

från samhället. Vad är då yrkesstatus? Är det endast samhället som påverkar yrkets status? 

Ulfsdotter (2006) skriver i sin avhandling att det finns olika faktorer som påverkar yrkets status och 

då inte bara hur samhället uppfattar yrket. För yrkets status har utbildning och lönenivå en stor 

betydelse, även att yrket ger makt och inflytande är viktigt, vilket ger yrket hög status. I Ulfsdotters 

avhandling presenteras även olika faktorer som kan påverka yrkesstatus negativt. Några av de 
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faktorer som tas upp är att vara ung, kvinna eller invandrare. 

Professionalisering definieras enligt nationalencyklopedin som ”process som leder till att en 

yrkesgrupp tillägnar sig de kännetecken och den kompetens som är utmärkande för en profession”. 

Englund (1995) skriver i sin artikel en annan definition för professionalisering, 

”Professionaliseringen uttrycker en yrkesgrupps historiska och sociala strävan efter 

position och status i ett samhälle och professionaliseringen är framförallt ett mått på en 

yrkesgrupps samhälleliga styrka och auktoritet”. (s. 80)

Det vill säga professionalisering är ett uttryck för yrkets symboliska styrka och detta mäts då i status

men professionalisering är lättare att hantera om det ses som en process i stället för ett enskilt 

begrepp. Svensson (2002) presenterar i sin rapport att professionaliseringsprocessen kan delas in i 

minst tre olika dimensioner. Den första är att kontrollen av ett kunskapsområde i olika grad kan vara

väldefinierad eller avgränsad, den andra är att positioner i arbetslivet i olika grad kan vara 

kontrollerade och avgränsade jämfört med andra yrken och den sista dimensionen är att 

anknytningen till vetenskap, teori och kunskap kan variera (Svensson, 2002). Utifrån dessa tre 

dimensioner kan man då dela in profession i de tre grupper som nämnt i tidigare avsnitt (klassisk 

profession, semi-profession och pre-profession) (Svensson, 2002; Brante, 2009). 

I professionaliseringsbegreppet måste även motsatsen tas i akt, avprofessionalisering. Detta är något

som kan ske då en profession blir utsatt för en drastisk förändring och tid för kompetensutveckling 

saknas. Det vill säga att yrket i fråga får en mer komplex arbetsroll som i teori bör professionalisera 

yrket mer om rollen kan behärskas, men motsatsen sker om ingen tid läggs på att lära sig behärska 

rollen och då sker en avprofessionalisering. (Brynolf, Carlström, Svensson & Wersäll, 2012). 

Avprofessionalisering är något som kan ske för lärare som följd av lärarrollens ökade intensitet. 

Lärare behöver som alla andra yrken lägga tid på kompetensutveckling men som det ser ut idag så 

läggs större delen av denna tid på annat. En lärare ha idag inte tid att utveckla sin kompetens då 

tiden går till att rätta prov, städa, beställa böcker, skriva omdömen med mera, vilket kan resultera till

att läraryrket är i riskzon för avprofessionalisering eller tillbakagång i professionen. (Brynolf et al, 

2012). Anledningen till att avprofessionalisering bör tas i akt är för att visa på att ett yrke lika gärna 

kan professionaliseras som avprofessionaliseras, detta innebär att processen inte är enkelriktad utan 

att den sker i båda riktningar.
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Nu när vi har gjort en urskiljning på vad yrkesstatus och professionalisering innebär så kan vi se att 

de inte är så skilda från varandra. Båda begreppen yrkar på att utbildning och makt/position är något

som är viktig för att kunna höja sin status (Ulfsdotter, 2006; Svensson, 2002). Det som tydligt 

skiljer är att genom processen professionalisering kan ett ”vanligt” yrke bli en profession, medan 

ökad yrkesstatus inte förändrar om yrket är en profession eller inte. Vad detta innebär för lärare är 

även om yrket inte skulle räknas som en profession, innebär det inte att deras status skulle kunna 

förändras med tanke på utbildning och lönenivå. Lärare kan därför fortfarande höja sin status som 

yrke.

2.3 Lärarlegitimation

För att förstå om lärarlegitimationen kan ha bidragit till att öka läraryrkets status så måste vi först få

en förståelse för vad lärarlegitimationen står för. Vad var tanken med införandet och vilket krav 

ställer den på lärare?

Lärarlegitimationen är en form av certifiering av läraryrket, första gången lärarlegitimationen kom 

upp i riksdagen var 2006 (Dyrdal & Englund, 2014). Förslaget innebar att en lärare som har utfört 

lärarutbildningen och därefter genomfört ett provår kan söka en lärarlegitimation som då ger denne 

behörighet att bland annat sätta betyg. Legitimationen ger även en möjlighet till anställning utan 

tidsbegränsning (SOU 2008:52). Tanken med lärarlegitimationen var inte bara att förbättra lärares 

förmågor att undervisa utan tanken var även att förbättra statusen av läraryrket (Dyrdal & Englund, 

2014). Förslaget om en lärarlegitimation slogs igenom och detta innebar då att från och med den 1 

juli 2011 infördes den nya skollagen om behörighetskrav. Det innebar även att det från och med den

1 juli 2012 krävs att en lärare har legitimation för att få en anställning i skolan och för att få ut 

legitimation fodras ett introduktionsår i skolan med en mentor som handleder. En legitimation krävs

även för att en lärare självständigt skall få sätta betyg på elever (Proposition 2010/11:20). Dock var 

systemet för lärarlegitimationen inte felfritt och det har inte varit en lättsam process, förutsättningar 

kan ändras och vissa av förutsättningarna har redan ändrats (Fransson, 2012). 

Introduktionsåret är en av de delar i lärarlegitimationen som har ändrats, vid införandet av 

lärarlegitimationen var introduktionsåret ett krav för alla nyutbildade lärare. Men från och med den 

1 juli 2014 är introduktionsåret inte ett krav för att kunna ta ut sin legitimation. Däremot kommer 

introduktionsåret att finnas kvar och en nyexaminerad lärare har rätt till ett år introduktion med en 
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mentor (Lärarförbundet, 2014a). 

Ett av problemen som stöttes på i processen var att legitimationen inte godkändes i den takt som 

tidsplanen hade tänkt. 1 Juli 2012 var det tänkt att alla behöriga skulle ha fått ut sin legitimation 

men på grund av olika anledningar har inte Skolverket kunnat ge ut legitimationen i den takt som 

har krävts. I februari 2012 rapporterade Aftonbladet att 2000 av 180000 behöriga lärare hade fått ut 

sin legitimation (TT, 2012, 10 februari). Senare i mars rapporterar Expressen att endast 3000 av 

180000 behöriga hade fått legitimationen. Av dessa 3000 lärare som har fått legitimationen är det 

några som har blivit fel, lärare har fått behörighet i ämnen de aldrig har läst och saknar behörighet i 

ämnen de har läst (Ledarredaktionen, 2012, 14 mars). Det har även varit svårt för lärare som har läst

en gammal lärarutbildning att få ut en legitimation, då dokumentation saknas. Många lärare 

plockade aldrig ut sitt examensbevis vilket nu har skapat problem då lärosätena inte har rätt att 

utfärda examen i gamla utbildningar (Lindgren, 2011, 2 mars). På grund av de problem som har 

uppkommit under införandet av lärarlegitimationen så skjuts kravet på legitimation upp till den 1 

juli 2015 och då får endast legitimerade lärare sköta undervisning (Lärarförbundet, 2014b). Detta 

innebär att idag är det endast legitimerade lärare som får sätta betyg och kan få en fast anställning i 

skolan, dock behöver inte läraren som undervisar vara legitimerad förrän den 1 juli 2015.

Införandet av lärarlegitimationen är en process som har tagit tid men tanken bakom den har varit 

god. Lärarutbildningsnämnden vid Göteborgs universitet (2014) sammanfattade motivationen till 

införandet av en legitimation för lärare genom följande fyra punkter:

• Kvalitetssäkra och utveckla verksamheten.

• Bidra till professionalism genom tydligare krav.

• Öka måluppfyllelsen för eleverna.

• Öka yrkets status - fler ska vilja bli lärare.

Legitimationen är ett verktyg som skall användas i förändringen av läraryrket och har medfört större

krav på lärarna. Det finns en förståelse för att lärare kan känna en frustration över 

lärarlegitimationen med tanke på att en yrkesverksam lärare behöver legitimationen för att fullfölja 

många av sina arbetsuppgifter. 
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3. Teoretiska utgångspunkter

I detta avsnitt så kommer professionsteorin att presenteras. Teorin har dock redan presenterats till 

viss del i ovanstående avsnitt men kommer här att förtydligas och förklaras.

Professionsteorin är en teori som är ett stort och komplicerat forskningsområde men enligt Nolin 

(2008) borde forskningsområdet vara större än vad det är. Eftersom professionsteorin är en teori 

som är dominerad av ett samhällsvetenskapligt synsätt, har detta begränsat antalet perspektiv som är

involverade i definitionen av profession. Detta har i sin tur lett till att många olika bidrag till 

professionsteorin har uppkommit under 1900-talet (Nolin, 2008; Brante, 2005). Eftersom 

professionsteorin har utvecklats sedan uppkomsten kommer det i detta avsnitt att först presentera 

kort vad professionsteorierna innebär och efter detta kommer fokus ligga på Brantes forskning kring

teorin.

Professionsteorin är en teori som hjälper till att analysera de professionellas drivkrafter (Macdonald,

1995). Detta innebär att professionsteorin är en teori som hjälper oss att förstå och kunna förklara 

sambandet mellan högre utbildning och arbetsmarknad som man ser i de akademiska 

yrkesgruppernas monopolsträvan (Hellberg, 1978). Begreppet profession härstammar från det 

latinska begreppet professio och betyder erkännande, uppgift eller yrke (Selander, 1989). Begreppet

profession i sig är en central del av samhällsutvecklingen och enligt många samhällsvetare är det 

professioner som står för den viktigaste innovationen inom områden som teknik, hälsa, ekonomi 

(Brante, 2009). 

”Professioner är bärare och förmedlare av samhälleligt sanktionerade, abstrakta 

kunskapssystem som ger dem förmågan att utföra handlingar som uppfattas som svåra och 

värdefulla av allmänheten/klienten”.(Brante, 2005, s. 9)

Brante (2009) presenterade i sin artikel begreppen klassisk, semi-, och pre-profession och han går 

djupare in på detta i sin artikel The Professional Landscape (2013). Eftersom profession har varit 

svårt att definiera anser Brante (2013) att det blir lättare att hantera profession om det slutas att ses 

som ett begrepp. Det bör i stället ses som en process och bara för att ett yrke inte uppfyller alla krav 

innebär det inte att det inte är en profession. Därför presenterade Brante de tre begreppen klassisk-, 

semi- och pre-profession.
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Klassisk profession

I klassisk profession ingår de yrken som man vanligtvis tror är en profession, det vill säga 

prototyperna, de allra första professionerna. Prototyperna är yrken som läkare, ingenjör, forskare, 

gemensamt för klassiska professioner är att de härstammar från 1800-talet, kan även vara äldre, och 

att de traditionellt kräver en lång akademisk utbildning (Brante, 2009; Brante, 2013). 

Brante (2013) menar att klassiska professioner är yrken som har lyckats med att vara monopoler. 

Yrkena har kunnat stänga ute andra från deras fält och befogenhetsområden, genom detta har de då 

fått certifiering på att de har ett monopol genom arbete och utbildning. De klassiska professionerna 

är professioner som i allmänhet skattas högt i samhället, detta leder till att klassiska professioner har

ett högt samhälleligt värde. Detta värde ger sitt uttryck i lön, status och inflytande (Brante, 2013). 

Klassisk profession är yrken som hör till den högre mellanklassen (Brante, 2009).

Semi-profession

Semi-professioner är yrken som inte riktigt uppnår kraven för klassisk profession. Semi-

professioner är yrken som har växt fram under efterkrigstiden och är kopplade till välfärdsstatens 

trygghets- och välfärdssystem. Till semi-profession räknas yrken som lärare, sjuksköterska, 

socionomer och bibliotekarier (Brante, 2009; Brante, 2013). Semi-professioner är yrken som har 

krävt en längre institutionaliserad utbildning och är en forskningsöverbyggnad, där utbildningen 

inte är lika specialiserad som för klassisk profession utan den är mer tvärvetenskaplig 

(Brante,2009).

Semi-professioner är yrken som har många medarbetare och hör oftast till mellan-mellanklassen. 

Det är yrken som arbetar för samhället och för dess välfärd, detta medför att semi-professioner är 

betydligt mer styrt och har mindre självständighet jämfört med politik och andra professioner. 

Eftersom semi-professioner ofta tillhör den offentliga sektorn så medför detta att de inte har ett högt

samhälleligt värde (Brante, 2009).

Pre-profession

Pre-professioner är yrken som börjar etablera sig på arbetsmarknaden, det är yrken som fortfarande 
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är relativt nya och dessa yrken tillhandahåller specialiserad kunskap till allmänna och privata 

sektorer. Pre-professioner är yrken som än inte har blivit ”erkända” och några exempel på dessa är 

förskollärare, biomedicinska analytiker, fastighetsmäklare. Det som utmärker en pre-profession är 

att de verkar i en miljö där offentliga sektorn inte byggs ut längre, utan tenderar att privatiseras. 

Uppgiften som en pre-profession har är att skapa en marknad för speciella kompetenser, detta har då

medfört att pre-professioner erbjuder kvalitetsprodukter och/eller kompetens men har ofta ett 

vinstsyfte. Pre-professioner är alltså inte yrken som arbetar för samhällets bästa . Men en pre-

profession har en kompetens som har förvärrats via universitetsutbildning (Brante, 2009).

Brante (2009) menar på att pre-professioner är yrken som har skapats eftersom att det finns en 

efterförfrågan på ny kompetens. Detta betyder att pre-professioner kan bildas genom att ett redan 

befintligt yrkesområden utvecklas, att en ny nisch i området skapas. En pre-profession kan även 

bildas genom att något nytt dyker upp på marknaden, till exempel när teknologin utvecklas, som 

kräver ny kompetens. Men enligt Brante (2009;2013) så kan en pre-profession utvecklas till en 

semi-profession eller till en klassisk profession, detta argumenterar han genom att säga: ”Man bör 

komma ihåg att även medicin och ingenjörskonst en gång var preprofessioner” (Brante, 2009, s 

32). 

4. Tidigare forskning

I detta avsnitt kommer relevant forskning för denna studie att presenteras. Först kommer forskning 

som rör läraryrkets profession att presenteras. Följt av forskning kring yrkesstatus och yrkesstatus 

hos lärare. Sist kommer en studie som genomfördes innan lärarlegitimationens införande att 

presenteras.

4.1 Allmänhetens uppfattning om läraryrket som profession.

Everton, Turner, Hargreaves och Pell (2007) har analyserat resultat från en undersökning om 

allmänhetens uppfattning om läraryrket som en profession, studien utfördes 2003 i England med 

hjälp av intervjuer. En av frågorna som ställdes i undersökningen var, ”är läraryrket en attraktiv 

karriär?”. Till denna fråga har Everton et al (2007) utformat en hypotes där de tror att människors 

uppfattning om lärares status troligen har att göra med deras egen attityd till lärare. Resultatet av 

denna fråga visade att 50 procent av respondenterna ansåg att lärare är ett attraktivt yrke. När 

Everton et al (2007) analyserade resultatet visade det sig att i gruppen av respondenter fanns det 
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några som hade lärare som yrke. Denna grupp var liten (45stycken) och spridningen var ungefär det

samma som i hela gruppen, där ungefär hälften ansåg att läraryrket är attraktivt. Även fast det är en 

lite grupp så säger Everton et al (2007) att det visar på att några lärare är olyckliga i deras eget yrke.

Vidare visade analysen på att de som ansåg att läraryrket var ett mindre attraktivt yrke arbetade 

själv inom ett yrke med högre chefsroll eller professionellt yrke. Slutsatsen som Everton et al 

(2007) drog kring analysen av denna fråga var att lärare ofta underskattar sig själva jämfört med vad

allmänheten anser om deras yrke och lärare underskattar den respekt allmänheten har för deras 

profession.

Everton et al (2007) drog slutsatsen att allmänhetens uppfattning om läraryrket har positivt 

förändrats sedan 1990-talet. De hade två funderingar på vad som kan ha påverkat detta, ena 

förslaget var att det är på grund av förändringen i lärarrollen både i skolan och samhället. Det andra 

förslaget var att den positiva förändringen är på grund av att försöket till att höja läraryrkets status 

har lyckats. 

Denna studie är gjord i England vilket kan medföra att det finns skillnader i uppfattningen om 

läraryrket i Sverige, eftersom den svenska och engelska kulturen kan ha olika syn på läraryrket. Det 

som är intressant i denna studie och kommer att användas i denna studie är att lärare har en tendens 

att underskatta sig själva.

4.2 Yrkesstatus 

Som nämnt är yrkesstatus ett ämne som det har forskats mycket kring och yrkesstatus förknippas 

framförallt med stratifieringsforsking från 1950- och 1960- talet (Ulfsdotter, 2006). Denna typ av 

forskning innebar att man skapade ett index för att förutse yrkets status utifrån faktorer som lön och 

utbildning. Denna metod används fortfarande idag för att rangordna yrken, men då istället utifrån 

yrkens gemensamma egenskaper, kvalifikationsnivåer och specialisering (Ulfsdotter, 2006). Det är 

trots detta fortfarande vanligt idag att be en population rangordna några utvalda yrken utifrån 

”högre” till ”lägre” status (Hoyle, 2001).

Svensson och Ulfsdotter (2009) har gjort en studie där de under 2002 skickade ut en enkät via 

posten till 3032 personer. Undersökningen gjordes för att ta reda på vad samhällets 
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statusuppfattningen var om totalt 100 yrken, samt att bedöma olika faktorer som har betydelse för 

ett yrkes status. Svensson och Ulfsdotter (2009) rangordnade dessa 100 yrken genom att beräkna 

medelvärdet som yrket fick i uppskattad status av deras respondenter. Respondenten kunde välja att 

svara 1 som låg status och upp till 9 som hög status eller ingen uppfattning om det specifika yrket. 

Resultatet visade att gymnasielärare hamnade då på plats 44 med ett medelvärden på ungefär 5,4. 

Att läraryrket hamnat i mitten av rangordningen förklarar Svensson och Ulfsdotter (2009) genom att

det är ett utbildningsyrke, detta innebär att yrket får en högre status på grund av att en utbildning 

krävs men i och med att det är ett kvinnodominant yrke så kan det inte hamna högre upp i 

rangordningen.

Vidare så undersökte Svensson och Ulfsdotter (2009) vilka kriterier som spelade in i avgörandet av 

ett yrkes status. De bad sina respondenter att ta ställning till 14 olika kriterier vilket några var till 

exempel lön, nyttighet för samhället, om lång utbildning krävs och mansdominerat. Deras resultat 

visade att kriteriet som hade mest betydelse för ett yrkes status var lönen, hela 84 procent av 

respondenterna valde detta kriteriet. Något som resultatet av de 14 kriterierna visade på var att de 

grupperade sig i två tydliga dimensioner, som Svensson och Ulfsdotter valde att kalla ”det 

lönsamma arbetet” och ”det goda arbetet”. ”Det goda arbetet” byggs på sju av de 14 kriterierna och 

det gemensamma för denna dimensions kriterier är att det handlar om förutsättningar och krav i 

yrket, lång erfarenhet och stor arbetsinsats. Denna dimension handlar även om att det är 

betydelsefullt att utföra ett gott arbete. Medan ”Det lönsamma arbetet” bygger på kriterier som har 

att göra med belöningar, så som ekonomisk belöning (hög lön) och symbolisk belöning 

(popularitet). Men endast 45 procent av variationen i resultatet av uppfattningar kring status kan 

förklaras utifrån dessa två dimensioner och Svensson och Ulfsdotter (2009) menar att det kan finnas

andra faktorer som är viktigare och/eller att olika yrken förvärvar status genom yrkesegenskaper. 

Detta gör då att det är svårt att sammanfatta yrkesstatus i ett bestämt antal faktorer menar Svensson 

och Ulfsdotter (2009).

Det Svensson och Ulfsdotter (2009) även gjorde var att ställa upp hur yrken rangordnas efter status, 

lön, inflytande och nytta för samhället (Bilaga 1). De ställde dessa staplar bredvid varandra och 

resultatet visade då att en gymnasielärare hamnar på ungefär samma ställe vad gällande status, lön 

och inflytande. Dock så hamnar en gymnasielärare mycket högre i rangordningen av yrken när det 

gäller nytta för samhället, från att ligga i ungefär mitten av rangordningen av yrkena har den stigit 

till ett av de första yrkena. Genom detta kom Svensson och Ulfsdotter (2009) fram till att det inte 
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finns något samband mellan status och nytta för samhället i ett yrke.

4.2.1 Yrkesstatus hos lärare. 

Hoyle (2001) presenterar i sin artikel hur man kan se på lärare genom prestige, status och känsla. 

Han menar på att dessa begrepp ofta användas som synonymer men att det är viktigt att skilja på 

dem som fenomen. I sin artikel analyserar och presenterar han dessa fenomen. Eftersom prestige 

och status är synonymt med varandra i svenska och engelska studier kommer endast Hoyles (2001) 

resultat från begreppet prestige att presenteras då denna studie är från England.

Prestige är ett begrepp som Hoyle (2001) kopplar med yrke, ett yrkes prestige som han definierar 

genom att det är samhällets uppfattning om yrkets position i en hierarki av yrken. Läraryrkets 

prestige ligger enligt honom ofta inom semi-professioner, vilket är ungefär i mitten av en hierarki 

av yrken. Han diskuterar möjligheterna till att öka läraryrkets prestige, eftersom många faktorer 

samverkar för att bestämma vilken prestige ett yrke har men poängterar att det inte ser ljust ut.

Hoyle (2001) presenterar en figur (figur 1) som visar att den starkaste inverkan på yrkets prestige är

eleverna som läraren undervisar, eleverna ses här som yrkets klienter. Den övre dimensionen av 

figuren visar på storleken på klienterna, alltså storleken på klassen, kan likaväl ha en positiv som 

skadlig inverkan på yrkets prestige. Till skillnad från andra professioner som träffar sina klienter 

oftast en och en vid olika tillfällen, träffar en lärare sina klienter i stora grupper varje dag. Den 

nedre dimensionen visar på tvetydigheten inom undervisning, att den är diverse och diffus. 

Eftersom läraren inte bara har ansvar att lära ut, utan skall också delta i personlig, social och 

moralisk utveckling av eleven. Den horisontala axeln i mitten av figur 1 beskriver Hoyle (2001) 

som en hypotes om att det är relationen mellan eleverna och läraren som utgör svårigheterna till att 

höja yrket prestige. En lärare måste bibehålla en form av image där denne har en kontroll, men 

eftersom att klasserna kan vara stora finns det alltid en risk till oordning i klassen, vilket leder till att

läraren tappar kontrollen. 
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Figur 1, Hypotetisk bestämning av läraryrkets prestige (Holy, 2001)

 

Hoyle (2001) menar på att läraryrket med tanke på att det är så många faktorer som spelar in i 

avgörandet av yrkets prestige resulterar detta till att läraryrket blir till storlek den största 

professionen. Men med tanke på storleken av professionen och att lönen framförallt kommer från 

statskassan, begränsas lönen för lärare. Detta bidrar då även till att läraryrket har en låg prestige.

4.3 Vilken yrkesstatus trodde yrkesverksamma lärare att de skulle få 

efter införandet av lärarlegitimationen?

Under 2011 skrev Johnsson och Saastamoinen ett examensarbete för lärarprogrammet, deras syfte 

med studien var att undersöka om lärarlegitimationen skulle kunna inverka på läraryrkets status. 

Studien genomfördes innan lärarlegitimationen hade trätt i kraft och det som Johnsson och 

Saastamoinen (2011) ville ta reda på var, vad yrkesverksamma lärare och lärarstudenter ansåg om 

lärarlegitimationen och om de trodde att legitimationen kunde påverka statusen för yrket. I sin 

studie använde de sig av enkät som metod, de hade totalt 464 respondenter varav 286 var 

yrkesverksamma lärare och övriga var lärarstudenter. Enkäten bestod av 14 frågor och i detta avsnitt

kommer resultatet för tre av dessa frågor att redovisas.
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Den först frågan som kommer att presenteras är vad Johnsson och Saastamoinen (2011) 

respondenter hade för uppfattning om läraryrkets dåvarande status (tabell 1). Utifrån dessa resultat 

bedömde Johnsson och Saastamoinen (2011) att läraryrkets status är låg till medellåg eftersom 

enligt dem skall medelvärdet (m) ligga på 3,5 för att yrkets status skall vara medelhög. Deras 

resultat visar inte på en jätte stor skillnad mellan varje grupp, men enligt deras respondenter var den

dåvarande statusen i läraryrket lägst hos de beslutsfattande politikerna och högst bland elevers 

föräldrar. 

Tabell 1. I följande tabell visas resultatet av Johnsson och Saastamoinen (2011) enkätfråga läraryrkets 
nuvarande status hos grupperna samhället, elever, elevers föräldrar och beslutsfattande politiker.

Vidare visade Johnsson och Saastamoinen (2011) resultat på att 66 % av respondenterna ansåg att 

den viktigaste faktorn för att kunna höja läraryrkets status var lönen (figur 2). Detta såg Johnsson 

och Saastamoinen genom att respondenterna hade fått svara på en fråga om vilken faktor av sex 

möjliga som var viktigast för att kunna påverka yrkesstatusen. De faktorer som kunde väljas var 

lärarens lön, kvaliteten på lärarutbildningen, karriärmöjligheter i yrket, att skolan uppvisar goda 

resultat, könsfördelningen inom yrket och lärarutbildningens längd. Johnsson och Saastamoinen 

skriver i sin diskussion att de inte är förvånade att lön är den prioriterade faktorn. De tror att detta 

kan vara ett uttryck för att lärare är missnöjd med sin lönesättning, då deras respondenter anser att 

lönen inte motsvarar utbildningens längd.
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Figur 2, visar hur respondenterna i procent prioriterar en faktor av sex valbara som viktigast för att påverka 
läraryrkets status. (Johnsson och Saastamoinen, 2011)

Den sista frågan som kommer att presenteras är, vad Johnssons och Saastamoinens (2011) 

respondenter ansåg om vad ett införande av lärarlegitimation kunde innebära och leda till (tabell 2). 

Utifrån tabell 2 och figur 2 drog Johnsson och Saastamoinen slutsatsen att även fast lönen är den 

mest prioriterade statushöjande faktorn så tror inte respondenterna att legitimationen kommer att 

påverka lönen. Vidare så säger de att ”Respondenterna ansåg inte att en lärarlegitimation skulle 

vara helt ovidkommande, men av medelvärdena att bedöma (m=2,33- 3,57) menade de inte heller 

att effekterna skulle bli omfattande”(s18).
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Tabell 2. I följande tabell visas resultatet av vad Johnsson och Saastamoinen (2011) respondenter ansåg om vad 
ett införande av lärarlegitimation skulle kunna innebära.
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5. Metod

Utifrån denna studies frågeställningar kommer två metoder att användas för insamling av 

datamaterial. För att besvara den tredje frågeställningen men även den del av frågeställning ett och 

två som rör yrkesverksamma lärare har enkät valts som metod. För att besvara den del av 

frågeställning ett och två som rör dagspressen har en dokumentstudie valts som metod.

5.1 Enkät

En av metoderna som har valts att använda i denna studie är enkätundersökning. Anledningen till 

detta är de frågeställningarna där jag vänder mig mot yrkesverksamma lärare är ställda på ett sådant 

sätt att en kvantitativ insamlingsmetod anses vara en lämplig metod. En kvantitativ 

insamlingsmetod är då man vill få så många respondenter som möjligt, för att kunna dra en slutsats i

procent (Trost, 2012). Fördelen med en kvantitativ studie är att man använder sig av fasta 

frågeområden, fasta frågor och till viss del fasta svarsalternativ. Detta skiljer sig från en kvalitativ 

intervju som endast har fasta frågeområden (Johansson & Svedner, 2006). Några fördelar med en 

kvantitativ insamlingsmetod är att de är billigare och snabbare att både genomföra och bearbeta 

datamaterialet jämfört en kvalitativ intervju (Bryman, 2002). 

En enkät kan skickas ut till ett stort antal respondenter, de kan då svara på enkäten i sin egen takt, 

anonymt och utan påverkan från frågeställaren. Enligt Johansson och Svedner (2006) kan en 

kvalitativ intervju gå fel på två sätt, att respondenten inte svarar sanningsenligt eller att 

frågeställaren vinklar/påverkar svaren. I en kvantitativ insamlingsmetod kan inte frågeställaren 

vinkla/påverka svaren då frågeställaren ofta inte närvarar då respondenten svarar, däremot är det 

svårt att veta om respondenterna svarar sanningsenligt. En annan fördel med kvantitativ metod är att

den består av fasta frågor. Dock så har även en enkät sina nackdelar, det största problemet som kan 

uppkomma i en enkätundersökning är att det inte finns någon som vill svara på enkäten (Johansson 

& Svedner, 2006). Det är därför viktigt att skicka ut påminnelser där man uppmuntrar respondenten 

att svar nu och inte sen, även att motivera dem som är tveksamma till att svara, att faktiskt svara. 

(Trost, 2012).

I denna studie har en webbenkät använts med anledning till att underlätta bearbetning, en 

webbenkät är en enkät som kan besvaras via internet. Fördelen med en webbenkät är att den 
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minskar kostnaderna ännu mer jämfört med en traditionell pappersenkät, eftersom distributionen är 

billigare och respondenternas svaren behövs inte registreras var för sig (Hultåker, 2012). I och med 

detta minskas den administrativa delen av bearbetningen av svaren, eftersom all data samlas på ett 

ställe. Bearbetningen av datamaterialet efter att studien har genomförts underlättas genom att allt 

finns i digital form och kan överföras till ett kalkylblad i ett statistikprogram. Det minskar 

eventuella felinskrivningar av överföringen av datamaterialet från enkät till digitalform (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

5.1.1 Urvalsgrupp

På grund av syftet för denna studie valdes lärare som målgrupp men för att begränsa studiens 

omfång valdes endast lärare i gymnasieskolor med geografisk isolering på Norrland. Anledningen 

till att Norrland valdes som den geografiska isoleringen av urvalsgruppen är för att denna studie 

genomförs på Umeå Universitet. Norrland valdes även på grund av att jag själv kommer att vara 

arbetssökande i Norrland och ser det därför som intressant att få en inblick i hur lärare i Norrland 

anser om lärarlegitimationen, status och profession. Ett flertal skolor valdes slumpmässigt ut med 

hjälp av hemsidan gymnasium.se, skolorna kontaktades med en förfrågning om att medverka i 

enkätundersökningen. För att få ett brett utbud av skolor valdes skolor ut från större städer i 

Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten men även några mindre orter valdes ut för att kunna 

täcka större delen av Norrland. 

5.1.2 Genomförandet

Enkäten skapades genom formulär funktionen i Google Drive. Google Drive är i grund något som 

kallas molntjänst som är ett lagrings- och backuputrymme som är kostnadsfritt på internet. I Google

Drive kan dokument, kalkylark och presentationer skapas (Google, 2014). När ett formulär skapas 

via Google Drive kan ett flertal layouter väljas på både helhet och frågor. Detta gjorde så att enkäten

kunde göras så attraktiv som möjligt. En attraktiv layout kan ge ett professionellt intryck vilket kan 

ge respondenterna en ökad tillförlitlighet för enkäten (Bryman, 2012). 

I början av enkäten fanns en informationsdel, där syftet med studien och de forskningsetiska 

principerna redovisades (bilaga 2). Detta dels på grund av att öka intresset av studien med en kort 

information om dess innehåll, men även eftersom enligt Johansson och Svedner (2006) skall detta 

finnas med. Denna typ av kort information innan enkätens början ger ett bra tillfälle att introducera 

22



de forsknings etiska principerna som jag är skyldig att informera om. Informationskravet där jag 

beskriver vad syftet med studien är, att respondenten har möjlighet att ställa frågor om 

undersökningen och att jag svara på dessa sanningsenligt. Samtyckeskravet, att respondenten har 

rätt att bestämma över sitt eget deltagande, att det är frivilligt att delta och har rätt att närsomhelst 

har rätt att avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet att all information lämnas anonymt och 

att igen identifiering av respondenterna kommer att kunna ske i den färdiga rapporten. 

Nyttjandekravet, att de insamlade materialet endast kommer att användas till denna studie 

(Johansson & Svedner, 2006).

Enkäten omfattas av 15 frågor, en del av enkäten bestod av tre bakgrundsfrågor och en del bestod 

av undersökningsfrågor (bilaga 2). Anledningen till att ha två delar är för att i resultatet kunna 

analysera om det finns något samband mellan respondenternas bakgrundsinformation och deras svar

på undersökningsfrågorna (Johansson & Svedner, 2006). Enkätfrågorna är utformade med hjälp av 

Johnssons och Saastamoinens (2011) enkät, eftersom deras studie var gjord innan legitimationens 

införande så är några av enkätfrågorna omskrivna för att passa till denna studie. Anledning till att 

deras enkätfrågor användes var för att deras resultat och resultatet från denna studie kan vara 

intressant att jämföra. Deras enkätfrågor används även eftersom Johansson och Svedner (2006) 

menar att det kan vara svårt att formulera enkätfrågor och det kan därför vara lämpligt att använda 

sig av redan färdigställda enkäter och använda de frågor som anses lämpliga till sin egna studie och 

endast komplettera med det som saknas. Enkäten beräknades att ta ungefär 10-15 minuter efter att 

en testgrupp hade genomfört den, vilket ansågs som lämplig tid. En enkät får inte vara för lång och 

enligt Johansson och Svedner (2006) är 10-15 frågor lämpligt. Efter att testgruppen hade genomfört 

enkäten gjordes några ändringar och enkäten skickades sedan ut till rektorer på gymnasieskolorna. 

För att minska den administrativa delen ännu mer, så kontaktades rektorer på ett antal 

gymnasieskolor där jag bad dem att skicka ut min enkät till sina lärare. Detta valde jag att göra 

eftersom jag ändå först måste gå via rektorn för att få dennes godkännande att vända mig direkt till 

lärarna. Genom att göra på detta sätt trodde jag skulle öka antalet respondenter, att lärarna kanske 

skulle känna ett större krav att svara på enkäten. Varje rektor kontaktades med ett mejl (bilaga 3) där

jag informerade om mig själv, om studien och att jag uppskattade deras deltagande. Av 16 

kontaktade skolorna valde sju att delta och det var dessa som fick påminnelse mejl för att öka 

antalet deltagande.
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5.1.3 Bearbetning av datamaterialet.

Datamaterialet har bearbetats med hjälp av ett statistikprogram, Calc som är en del av OpenOffice 

programmet. Med hjälp av Calc kan man skapa kalkylblad och bearbeta data genom tabeller, 

diagram och frekvenstabeller (OpenOffice, 2014). 

För varje undersökningsfråga har antingen en frekvenstabell eller ett diagram tagits fram. Om en 

fråga redovisas med hjälp av en figur, i form av ett diagram eller en frekvenstabell beror på vad som

anses lämpligast för att kunna besvara studiens frågeställningar. Vissa diagram kommer att 

presenteras som bilaga då informationen som ges i dessa figuren är intressant men själva figuren i 

sig är överflödig. Frekvenstabeller kommer att presenteras med hjälp av medelvärdet (m) eller en 

procentsats (%). I de frekvenstabeller som medelvärdet och procentsatsen presenteras kommer 

resultatet att sorteras utifrån ett fallande medelvärde. Medan de frekvenstabeller som endast har en 

procentsats kommer att sorteras utifrån en fallande procentsats. 

Antalet respondenter presenteras med hjälp av ett n-värde, detta n-värde kan variera beroende på 

hur många respondenter som har valt att svara på frågan. Som nämnt ovan kommer medelvärdet att 

presenteras med variabeln m, m-värdet har avrundats till två decimalers noggrannhet. Procentsatser 

har avrundas till hela procent, detta medföra att en sammanslagning av procentsatserna i 

frekvenstabellerna kan bli 100 %, 101 % eller 99%.

5.2 Dokumentationsstudie

Den andra metoden som har valts i denna studie är dokumentationsstudie. Denna form har valts av 

den anledning att de frågeställningar som rör dagspressen anses lämpligast att besvara genom att 

läsa, tolka och analysera artiklar från olika tidningar. En dokumentationsstudie brukar även kallas 

för textanalys och kan vara av kvalitativ eller av kvantitativ karaktär. Skillnaden mellan kvalitativ 

och kvantitativ är att en kvantitativ textanalys baseras på jämförbara uppgifter och ett stort 

datamaterial samlas in för att kunna redovisa resultatet med hjälp av siffror och diagram. Medan en 

kvalitativ textanalys innebär att texten analyseras på djupet och det huvudsakliga innehållet tas 

fram. Datamaterialet kan både vara stort eller litet men om det är mycket material som skall 

analyseras på djupet är det bättre att välja ett mindre datamaterial (Esaiasson, Gilljam, Oscrasson & 

Wängnerud, 2012). I denna studie har en kvalitativ textanalys valts, artiklarna kommer därför att 

analyseras på djupet och huvudargument kommer att tas ut från artiklarna.
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5.2.1 Urval

Insamling av datamaterial skedde med hjälp av databasen Mediearkivet som finns tillgängligt via 

Umeå Universitet. Mediearkivet är en databas som innehåller artiklar från flertal mediekällor. För 

att underlätta denna studie valdes webbpress som urvalsgrupp med en begränsning på tre stora 

tidningar, Dagens Nyheter, Expressen och Aftonbladet under en tidsperiod på januari 2010-

november 2014. Dessa tidningar har valts ut dels  på grund av deras storlek, men även på grund av 

att de är rikstäckande. Anledningen till att webbpress valdes var för att alla som läser denna studie 

skall kunna få tillgång till artiklarna som analyseras i denna studie. 

5.2.2 Genomförandet

Insamling av datamaterialet skedde månadsskiftet oktober/november 2014 och gjordes enbart på 

webbpress. För att hitta artiklar relevanta för denna studien gjordes tre sökningar, den första 

sökningen gjordes på ”lärarlegitimation” och ”status”. Sökningen gav 946 träffar, för att begränsa 

urvalet av artiklar valdes perioden 2010-2014 vilket då gav 813 träffar. Därefter valdes tre svenska 

dagstidningar ut som källor Expressen, Aftonbladet och Dagens Nyheter (DN) vilket gav en sökträff

på 33 artiklar och av de kvarvarande artiklarna valdes 15 ut. Den andra sökningen gjordes på 

”läraryrkets status” som fick efter filtrering på samma sätt som tidigare sökning en sökträff på 133 

stycken artiklar, av dessa valdes 15 relevanta artiklar för studien ut. Den sista sökningen som 

gjordes var på ”läraryrket profession” vilket med åter samma filtrering som tidigare sökningar gav 

en träff på nio artiklar varav åtta gick att hitta på nätet, av dessa åtta artiklar var fem relevanta för 

studien. Att tillägga är att flera artiklar kom upp i mer än en av dessa sökningar men ingen artikel 

har använts mer än en gång, detta innebär att i denna studie kommer 35 olika artiklar att analyseras. 

Artiklarna som valdes ut att analyseras, valdes utifrån deras relevans utifrån denna studies 

frågeställningar. Detta innebär att de valda artiklarna innehåller ett material som kan bidra till att 

svara på denna studies frågeställningar.

Efter att relevanta artiklar hade samlats in lästes de ett flertal gånger, dels för att kunna analysera 

dem utifrån studiens frågeställningar och dels för att få ut huvudargumenten. Under tiden som 

artiklarna lästes analyserades texten med utgångspunkt från denna studies frågeställningar. 

Artiklarna har jämförts utifrån huvudargumenten på en individuell nivå, detta innebär att artiklarna 

har jämförts mellan varandra utan beaktning till vilken tidning artikeln har tagits ifrån. Eftersom i 

denna studie är helhetsbilden av dagspress det intressanta.
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5.2.3 Bearbetning av datamaterialet

Datamaterialet har bearbetats med hjälp av Gresnes och Heanel (2012) tabell, i tabellen kan man 

utläsa författarens namn, titel på artikeln, publiceringsdatum och huvudargument från artikeln. 

Tabellen redovisas i resultat avsnittet och kommer att analyseras på djupet i resultatanalysen. 

Huvudargumenten som har tagits ur artiklarna, är ibland skrivna utifrån helheten av artikeln och 

ibland delar av artikeln. Anledning till detta är att det finns artiklar som kan beröra andra saker 

också, alltså inte bara det som är relevant för studien. Exempel på en sådan artikel är en där frågor 

ställs till politiker, alla dessa frågor berör skolan, men alla är inte relevant för denna studie.
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6. Resultat och analys

I följande avsnitt redovisas resultat av enkät- och dokumentstudien var för sig och analysen av 

undersökningen sker utifrån mina frågeställningar och med hjälp av de presenterade teorierna. 

6.1 Sammanställning av enkäten 

Resultatet och analysen för enkäten redovisas utifrån de övergripande frågorna som ligger till grund

för enkäten. Dessa är bakgrundsfrågor, frågor gällande nuvarande yrkesstatus, frågor gällande 

statushöjande faktorer, frågor gällande lärarlegitimationens påverkan på läraryrket och frågor 

gällande läraryrket som profession. Sist kommer en redovisning av frågan Övrigt. Resultatet 

redovisas utifrån den ordning som frågorna kom i enkäten som respondenterna besvarade. 

6.1.1 Bakgrundsinformation om respondenter.

Av antalet respondenter (n=41) var könsfördelningen 18 män (44%) och 23 kvinnor (56%). 

Respondenternas antal yrkesverksamma år presenteras nedan i en figur (figur 3). Av dessa så tog tre

stycken sin examen efter att de hade jobbat som lärare några år och tre yrkesverksamma lärare 

saknar helt en examen i lärarutbildningen. 

Figur 3. Hur många år respondenterna (n=41) har varit yrkes verksamma inom läraryrket.
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6.1.2 Läraryrkets nuvarande status

Respondenterna ombads att ta ställning till läraryrkets nuvarande status, vilken status som de tror att

läraryrket har idag hos olika aktörer i samhället (tabell 3). Dessa aktörer var samhället, elever, 

föräldrar och beslutsfattande politiker. Respondenterna skattade statusen utifrån en skalla 1-6 där 1 

är mycket låg och 6 är mycket hög.

Tabell 3. Respondenternas uppfattning om läraryrkets nuvarande status utifrån samhällsaktörerna elever, 
föräldrar, beslutsfattande politiker och samhället. Antalet respondenter n=41.

6 5 4 3 2 1

 n % n       % n % n % n % n       % m

Bland elever är 0 0 4 10 12 29 15 37 9 22 1 2 3,22

Hos elevers 
föräldrar är

0 0 2 5 9 22 18 44 10 24 2 5 2,98

Hos 
beslutsfattande 
politiker är

0 0 3 7 7 17 13 32 11 27 7 17 2,71

 I samhället är 0 0 0 0 10 24 12 29 15 37 4 10 2,68

Utifrån tabellen kan vi avläsa hur respondenterna uppfattar läraryrkets nuvarande status hos olika 

samhällsaktörer. Ett medelvärde som ligger kring medelpunkten (m=3,5) på denna typ av 

skattningsskala tolkas som ”medelhög”. Detta innebär att respondenterna anser att läraryrkets status

bland elever idag är medelhög medan de anser att läraryrkets status hos elevers föräldrar, 

beslutsfattande politiker och i samhället är låg. Lägst status anser respondenterna att läraryrket har i 

samhället, med medelvärde 2.68. Högst status anser respondenterna att läraryrket har hos eleverna, 

med ett medelvärde på 3,22. Att döma av medelvärdena för alla aktörer så anser respondenterna att 

läraryrkets nuvarande status lutar åt det låga hållet, då inget av medelvärden uppkommer i 3,5. 

6.1.3 Rangordning av statushöjande faktorer

Efter att respondenterna hade tagit ställning till läraryrkets nuvarande status fick de ta ställning till 

vilka faktorer som kan höja läraryrkets status. Dessa faktorer delades upp i två frågor, frågorna var 

ställd på ett sådant sätt att respondenten fick rangordna faktorerna utifrån en skala på 1-6 där 1 var 

att faktorn hade låg inverkan på yrkesstatusen och 6 var att faktorn hade hög inverkan på 

yrkesstatusen. Nedan figur 4 och 5 visar hur respondenterna prioriterar faktorerna, alltså vilken 

faktor som det tror har störst inverkan på att höja läraryrkets status. Bilaga 4 visar vilken faktor som

prioriterades minst av respondenterna för att kunna höja yrkesstatusen.
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Figur 4. Visar hur många respondenter i procent som ansåg en av sex valbara faktorer vara den viktigaste för 
att höja läraryrkets status. 

Figur 5. Visar hur många respondenter i procent som valde en av sex valbara faktorer som den viktigaste för 
att höja läraryrkets status.
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Analys av tabell 3 visade att respondenterna anser att läraryrkets status idag är låg och anledningen 

till att de anser att statusen är låg kan kopplas till de faktorer (figur 4 och figur 5) som 

respondenterna anser kan hjälpa till med att höja yrkets status. De faktorer som flest respondenter 

har angivit, som kan ha högst inverkan på yrkesstatus, var: lön (63%) och att lärare uppfattas 

skickliga i arbetet med elever (59%). Detta innebär att respondenterna anser att läraryrkets status är 

låg idag på grund av att de har för låg lön och att de inte erkänns som skickliga arbetare. Ulfsdotter 

(2006) säger att status är något mätbart som lön eller antal utbildningsår, men hon säger även att 

makt och inflytande är viktigt för att få en hög status. Resultatet visar att respondenterna har samma

synsätt på status som Ulfsdotter (2006), eftersom de två faktorer de har valt som högst prioriterade 

är lön, som är mätbart, och att uppfattas som skickliga i sitt arbete, som kan tolkas till makt och 

inflytande.

6.1.4 Lärarlegitimationens påverkan på läraryrket.

Av respondenterna (n=41) har 28 (68%) yrkesverksamma lärare fått ut sin legitimation medan 13 

(32%) fortfarande saknar legitimationen. Till de som har fått ut sin legitimation ställdes frågan om 

det har varit problem med att få ut lärarlegitimationen och i sådana fall vilka var problemen (tabell 

4). Till de som inte har fått ut sin legitimation ställdes frågan varför de inte fått ut legitimationen 

(tabell 5). Eftersom denna typ av fråga är av öppen karaktär har svarstyperna kategoriserats utifrån 

sitt innehåll och presenteras i tabell 4 och 5.

Tabell 4. Respondenternas (n=28) svar på om det fanns några problem med att få ut lärarlegitimationen.

Kategori Svarsfrekvens %

Inga problem (n=9) 32

Tagit lång tid (n=8) 29

Saknar ämnen som läraren är behörig i (n=6) 21

Svarade inte på frågan (n=5) 18

Tabell 5. Respondenternas (n=13) svar på varför de inte har fått ut en legitimation. 

Kategori Svarsfrekvens %

Har inte ansökt (n=5) 38

Väntar på legitimation, lång handläggningstid (n=4) 31

Ej pedagogisk utbildad/saknar poäng för lärarutbildningen (n=3) 23

Svårigheter att visa på dokumentation av arbete i efterhand (n=1) 8
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Vidare fick respondenterna ta ställning till om lärarlegitimationens införande har påverkat yrket, 

utifrån ett antal påståenden (tabell 6).

Tabell 6. Visar respondenternas ställningstaganden till olika påståenden och om lärarlegitimationen har 
förändrat dessa.

Inte alls
1

I låg grad
2

Till viss del
3

I hög grad
4

I mycket hög
grad 

5

n % n % n % n % n % m

läraryrkets status har varit 
oförändrad

6 15 3 7 7 17 15 37 10 24 3,49

medfört onödiga kostnader för 
samhället

6 15 7 17 8 20 13 32 7 17 3,2

lärare har utsatts för mer kritisk 
granskning

12 29 13 32 9 22 3 7 4 10 2,37

lärares 
yrkesskicklighet/professionalis
m kan kontrolleras med 
legitimationen som verktyg

13 32 18 44 7 17 3 7 0 0 2

lärare har en ökad status hos 
beslutsfattande politiker

16 39 14 34 8 20 3 7 0 0 1,95

läraryrkets status har ökat i 
samhället

17 42 13 32 8 20 3 7 0 0 1,93

personer blir avskräcka för att 
söka till läraryrket

22 54 8 20 5 12 4 10 2 5 1,93

allmänheten har ett ökat 
förtroende för lärarkåren

18 44 13 32 7 17 3 7 0 0 1,88

nya lärare kan utvärderas med 
legitimationen som 
utvärderingsverktyg

15 37 19 46 7 17 0 0 0 0 1,81

lärare har fått en ökad status 
bland elevers föräldrar

21 51 9 22 10 24 1 2 0 0 1,78

det är mer attraktivt att vilja bli 
lärare

17 42 20 49 4 10 0 0 0 0 1,68

mindre lämpliga personer för 
läraryrket har filtrerats bort

22 54 14 34 4 10 1 2 0 0 1,61

lärare har fått en ökad status 
bland elever

23 56 14 34 3 7 1 2 0 0 1,56

lönen för lärare har ökat 27 66 10 24 3 7 1 2 0 0 1,46

I tidigare analys av figur 4 och figur 5 visade resultatet att två faktorer var viktigare för yrkets status

dessa var lön och att lärare uppfattas skickliga i sitt arbete. Införandet av lärarlegitimationen var 

tänkt som ett verktyg som skulle hjälpa till att bland annat kvalitetssäkra och utveckla verksamheten
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och att höja läraryrkets status (Lärarutbildningsnämnden Göteborgs universitet, 2014). Frågan är då 

om lärarlegitimationen har bidragit med något för läraryrket. Svaret kan avläsas i tabell 6 ovan, där 

respondenterna tar ställning till om lärarlegitimationen har påverkat läraryrket utifrån ett flertal 

påståenden. Respondenterna svarade med hjälp av en skattningsskala från 1=inte allas till 5=i 

mycket hög grad. Ett medelvärde som ligger på 3 i denna typ av skattningsskala tolkas så att 

legitimationen har påverkat till viss del. Det påstående som har fått högst medelvärde med ett värde 

på m=3,49 är ”läraryrkets status har varit oförändrad”. Påstående är formulerat på sådant sätt att, ju 

högra medelvärde påståendet får desto mindre har legitimationen påverkat. Detta innebär att 

lärarlegitimationens påverkan av läraryrkets status hamnar i denna studie mellan kategorierna ”till 

viss del” och ”i hög grad” vilket resulterar i att legitimationen inte har påverkat läraryrkets status. 

Det påstående i tabell 6 som fick lägst medelvärde med ett värde på m=1,46 var ”lönen för lärare 

har ökat”, vilket betyder att respondenterna anser att lönen inte har förändrats efter införandet av 

legitimationen. Det som är intressant i tabell 6 är att inget påstående går mot den högre skattningen 

utan de flesta håller sig i den låga regionen. Detta kan tolkas som att införandet av 

lärarlegitimationen har i dagsläget inte förändrat läraryrket . Vilket också visas genom att 73% av 

respondenterna svarade att lärarlegitimationen inte har påverkat läraryrkets status, vilket dock var 

en av tankarna bakom legitimationen. 

Efter ställningstagande om legitimationens påverkan på läraryrket, fick respondenterna svara på 

frågan om de ansåg att legitimationen har höjt läraryrkets status. På detta svarade 30 (73%) nej, 5 

(12%) ja och 6 ( 15%) vet inte. Därefter ombads respondenten att ge ett förslag på vilken enskild 

åtgärd som skulle kunna påverka läraryrkets status. Denna fråga var av öppen karaktär vilket 

innebär att svarstyperna har kategoriserats och presenteras i tabell 7. Om respondenten gav mer en 

ett förslag på enskild åtgärd så var det första förslaget som styrde kategori tillhörigheten. I tabellen 

finns även några ord/fraser som användes av respondenterna. 

Tabell 7. Visar respondenternas förslag på den mest enskilda åtgärden för att kunna höja läraryrkets status.

Kategori Svarsfrekvens (%)

Lön (n=23): höjd lön, lön som speglar utbildningen längd 56

Arbetsförhållanden (n=8): får vara lärare, ökad samverkan mellan lärare, slippa vara 
”förälder”, satsning på fortbildning.

20

Utbildning (n=3): höjd kvalitet på lärarutbildningen, högre intagningskrav, 7

Övrigt (n=7): föräldrars intresse, förstatligande av skolan, professionellt språk, ingen, 
kunskapssyn och samhällssyn, 

17
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Figur 4 och figur 5 visade på att de faktorer som kan ha högst inverkan på yrkesstatusen var lön och

att uppfattas som skicklig i sitt arbete. Detta stärks av de 56% av respondenterna som ansåg att den 

mest enskilda åtgärden för att höja läraryrkets status var att höja lönen och att 20% ansåg att 

statusen kan höjas med hjälp av bättre arbetsförhållanden (tabell 7). De faktorer som respondenterna

angav som kan ha högst inverkan på yrkets status speglas i vad respondenterna anser som den mest 

enskilda åtgärden för att höja läraryrkets status.

6.1.5 Läraryrket som profession.

Efter att respondenterna hade tagit ställning till legitimationen och läraryrkets status, så fick de 

svara på frågor som gällde läraryrket som profession. De ombads först avgöra utifrån nio faktorer, 

plus en övrigt, vilka av dessa som påverkade om ett yrke kan räknas till en profession (figur, 6). 

Faktorerna är skrivna utifrån Brantes (2009) definition av profession. Eftersom denna fråga är 

utformad som en flervalsfråga så visar figur 6 hur många som valde var och ett av påstående, för 

varje påstående är n=41. I denna fråga finns alternativet övrigt som ett påstående att välja, med 

möjlighet att skriva ett eget förslag på vad som påverkar om ett yrke räknas till en profession. De 

egna förslagen som respondenterna lämnade presenteras i tabell 8.
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Figur 6. Visar hur många respondenter i procent ansåg för vardera påstående vara en faktor som påverkade 
hur vida ett yrke räknas till en profession eller inte.

I figur 6 ovan kan vi avläsa hur många av respondenterna som ansåg att ett påstående stämde in på 

en profession. Resultatet visade sig att tre påståenden var högre värderat än andra. Ett påstående 

tolkas som högt värderat om det är mer än 50% av respondenterna som har valt det. Dessa 

påståenden var: Yrket har krävt utbildning och träning i ovanstående färdigheter (88%), yrkets 

kompetensen garanteras genom examina (73%) och yrket använder sig av färdigheter som är 

grundade i teoretiska kunskaper (71%). Alltså av nio påståenden som alla tillsammans definierar 

begreppet profession enligt Brante (2009), valde majoriteten endast tre av dessa påståenden. Men 

enligt Brante (2009;2013) kan ett yrke vara en profession även om den inte uppfyller alla nio 

påståenden som har presenterats. 
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Tabell 8. Visar kommentarerna som lämnades på alternativ övrigt i fråga 12 i enkäten.

Kommentar 1 ”Hur kan ett yrke inte vara en profession???”

Kommentar 2 ”Profession är inom samhällsvetenskaperna en beteckning på en yrkesgrupp med vissa 
gemensamma drag. Bland dessa drag finns avgränsning mot andra yrkesgrupper, förfogande över 
särskild kunskap, arbetsuppgifter som innehåller unika eller varierande moment, självständighet i 
yrkesutövningen och en särskild yrkeskodex. I början av 1900-talet användes "profession" i stort 
sett för de tre lärda professionerna: präster, jurister och läkare, ibland med tillägg av det militära 
yrket. I dag omfattas fler yrken, hur många är dock oklart eftersom professioners kännetecken 
skiljer sig åt mellan olika forskare.”

Kommentar 3 ”Har yrkesetiska principer, bygger på vetenskaplig grund”

Kommentar 4 stor kunnighet inom sina ämnen”

Efter att respondenterna hade tagit ställning till vilka faktorer som påverkar om ett yrke räknas till 

en profession ombads de att ta ställning till om läraryrket enligt dem är en profession. På denna 

fråga svarade 31 (76%) av respondenterna ja medan 3 (7%) svarade nej och 7 (17%) vet ej. Därefter

fick de ta ställning till samma faktorer som tidigare, vilka faktorer påverkar om ett yrke räknas som 

profession eller inte, men denna gång ta ställning utifrån vilka faktorer de anser läraryrket uppfyller 

(Figur 7). 
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Figur 7. Visar hur många respondenter i procent som ansåg för vardera påstående vara en faktor som 
läraryrket uppfyller. 

Figur 7 visar hur många respondenter som ansåg att läraryrket uppfyllde vardera påstående, där alla 

tillsammans definierar profession åter igen enligt Brante (2009). Fem påståenden var högre värderat

än de övriga, då dessa valdes av mer än 50% av respondenterna. Dessa fem påståenden var: yrket 

har krävt utbildning och träning i ovanstående färdigheter (88%), yrket använder sig av färdigheter 

som är grundade i teoretisk kunskap (85%), yrkets kompetens garanteras genom examina (71%), 

yrkets utförande av tjänst är för det allmänna bästa (59%) och yrket har en yrkessammanslutning 

som organiserar medlemmarna (54%). Vad detta resultat visar är att majoriteten av respondenterna 

anser att läraryrket är en profession. Detta styrks av Brantes (2009; 2013) teorier kring profession 

där han menar att yrke kan vara en profession även om inte alla faktorer uppfylls. Brante (2013) 

menar att läraryrket räknas till en semi-profession, vilket innebär att läraryrket inte riktigt uppnår 

kraven för en klassisk profession. Eftersom resultatet visar att fem av nio påståenden som 
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tillsammans definierar en profession har valts som högt värderade av respondenterna innebär detta 

att respondenterna själva säger att läraryrket inte riktigt uppnår kraven för en klassisk profession 

och Brantes (2013) teori kring semi-profession styrks. 

Det som framträder i detta resultat är att respondenterna menar att endast tre av nio påståenden 

påverkar om ett yrke är en profession. Men i frågan om läraryrket är en profession och vilka 

påståenden som läraryrket uppfyller så säger majoriteten ja och fem av nio påståenden valdes av 

respondenterna. Jag måste då ställa mig frågan om respondenterna vet vad en profession är? Eller 

om respondenterna tolkar yrke och profession som samma sak, som ofta sker i dagligt tal. Min fråga

styrks av två kommentarer som lämnades av respondenterna (tabell 8), där kommentar 1 tydligt 

visar på att respondenten inte vet skillnaden mellan ett yrke och profession. Medan kommentar 2 

visar sig, efter en sökning, att vara en kopiering av wikipedias definition av profession. Frågan är då

åter igen, vet respondenterna vad en profession är? 

6.1.6 Övrigt

Den sista frågan som ställdes var om respondenten hade något mer att tillägga som kan vara 

relevant för studien. På denna fråga svarade 9 (22%), av dessa så var det blandad kvalitet på svaren.

Några av svaren kommer inte att redovisas då de var av irrelevant typ, exempel på denna irrelevans 

är kommentarer som berör enkätens upplägg och inte studien, eller kommentarer som inte har något

med studiens syfte att göra. Av dessa kommentarer så var det egentligen bara en som kunde kopplas

till denna studies syfte, som både berör lärarlegitimationen och yrkesstatus. Denna kommentar är:

”Vad får legitimationen för praktisk betydelse ute i skolorna? Huvudmännen kan fortsätta 

att använda icke legitimerade. När det är dags för betygssättning låter de en leg lärare 

skriva under betyget, kanske utan att denne varit med på undervisning, granskat underlag. 

Ibland är ju rektor själv leg lärare och skriver då själv under betygen som en icke 

legitimerad (och ibland icke behörig) har satt. Dessutom luckrades bestämmelserna upp, 

negativt tycker jag. En något äldre lärare som har "kvackat" i ett ämne/stadium, dvs 

undervisat utan att ha behörighet, kan få en slags dispens och nu bli legitimerad utan att ha 

ett enda högskolepoäng i ämnet!”

I ovanstående citat visar respondenten att bestämmelser för lärarlegitimationen kan kringgås. En av 

tankarna med lärarlegitimationen var att minska antal obehöriga lärare i skolan, genom att det 

endast är lärare som har legitimation som kan sätta betyg och få fast anställning. Men genom denna 
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respondent så ser vi att detta kringgås. 

6.2 Sammanställning av dokumentstudie

Materialet är strukturerat utifrån Gresnes och Heanel (2012) tabell. Tabellen kommer att innehålla 

författarens namn, artikel namn, publiceringsdatum och huvudargument. Tabellen som presenteras 

kommer att innehålla 35 artiklar och kommer att sorteras upp utifrån de sökord som har använts för 

att hitta dem. Sökningen ”lärarlegitimation och status” representeras av 15 artiklar, ”läraryrkets 

status” representerar av 15 artiklar och ”läraryrket profession” representeras av 5 artiklar, artiklarna 

sorteras utifrån den äldsta först.

6.2.1 Lärarlegitimation och status 

Nr Författare Titel Publ. datum Media Huvudargument

1 Olog Jönsson Mellin: 
legitimationen 
höjer läraryrkets 
statuss

18 oktober, 
2010

Aftonbladet
Nyheter

Legitimationen kommer 
att höja statusen, höja 
lönen och höja kvalitén 
på utbildning

2 Jonas Vlachos ”Legitimation 
kommer att sänka
läraryrkets 
status”

18 november,
2010

DN
Debatt

Legitimationen ökar 
administrationen,stänger 
ute kompetenta lärare och
gör lärarutbildningen 
mindre attraktiv. 
Legitimationen bygger på
felaktiga jämförelser med 
läkaryrket. Läraryrkets 
status kommer inte att 
höjas

3 Eva-Lis Sirén 
och Mette 
Fjelkner

”Legitimation 
stärker 
läraryrkets 
attraktionskraft” 

19 november,
2010

DN 
Debatt

Legitimationen handlar 
om yrkesansvar. Den 
skall höja kvaliteten i 
skolan och är till för att 
skydda tredje man 
(eleven).

4 Johannes Åman Lärare: 
Skickligheten 
sitter inte i 
legitimationen 

19 november,
2010

DN
Ledare

Legitimation riskerar att 
stänga ute kompetenta 
lärare. Den är inte till för 
att höja lärares kvalitet, 
utan det är en säker 
ställning på att skolor inte
kan ta in billiga, 
otillräckligt utbildade 
lärare. 

5 Idde Schultz Idde Schultz: 5 april, 2011 Expressen Målsättning med 
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Duktiga lärare 
hotas av 
Björklunds 
reform

Debatt legitimationen är att bli 
av med obehöriga lärare, 
höja ämneskompetensen 
och läraryrkets och 
skolans status. 
Legitimationen leder till 
att man tappar många 
ämneskompetenta lärare

6 TT Lärarfack vill ha 
karriärstege

31 maj, 2011 DN
Nyheter

Lärarlegitimation ensam 
höjer inte status. Inför en 
karriärstege med 
möjlighet att avancera i 
yrket och bättre löner.

7 Martin Liby 
Alonso 

Status inte bara 
lön

16 juni, 2011 DN
Ledare

Legitimation påverkar 
inte statusen. 
Lämplighetsprov i 
lärarutbildningen, de 
bästa studenterna skall 
vilja bli lärare.

8 Lenita Jällhage ”Klimatet 
kommer att bli 
tuffare ute i 
skolorna”

11 juli, 2011 DN
Nyheter

Lärarlegitimation ger inte 
självklar status. Lönelyft 
och lärarutbildning kan 
påverka mer. Den 
administrativa bördan 
kommer att höjas.

9 Debatt Ge oss resurser så
sköter vi resten

6 juli, 2011 Expressen
Debatt

Lärarlegitimationen en 
reform för att förbättra 
kvaliteten i läraryrket. 
Förbättrad utbildning kan 
höja status, men det bästa 
vore att höja lönen och ge
bättre arbetsvillkor. 

10 Ledarredaktionen Lägg ner 
lärarlegg

14 mars, 
2012

Expressen
Ledare

Legitimationen höjer inte 
statusen. Status måste 
förtjänas, genom elevers 
kunskapsnivå ökar. Lärare
måste få respekt. 

11 Katrine Marçal Jan Björklunds 
eget skolfiasko 

21 mars, 
2012

Aftonbladet
Ledare

Lärarlegitimationen en 
reform för att höja 
lärarnas status, blir ett 
fiasko. Genom att höja 
kraven på läraryrket 
förväntas en höjd status. 
Men hur lockar man de 
mest kompetenta till att 
bli lärare? Skapa fler och 
kortare vägare in i 
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läraryrket. 

12 Elisabeth 
Marmorstein och
Karl-Johan 
Karlsson 

Björklund: ”Jag 
fattar inte hur de 
tänker”

10 juni, 2013 Expressen
Nyheter

Fler skall vilja bli lärare, 
högre lön, bättre 
utbildning, 
legitimation=högre status.

13 Johannes Åman Osäker väg till 
status och kvalitet

9 augusti, 
2013

DN
Ledare

Lärarlegitimationen 
kommer att säker ställa 
att läraren är utbildad 
inget annat. Statusen 
kommer ej att höjas och 
undervisningen kommer 
inte att förbättras.

14 Ledarredaktionen Brister i kemin 
mellan studenter 
och ämnet

17 augusti, 
2013

Expressen
Ledare

Rekryteringsunderlaget 
för lärarutbildningen har 
minskat dels på grund av 
legitimationen. Öka lönen
så söker fler till lärare. 
Förbättra utbildningen.

12 Debatt Betygsättarna 
måste behärska 
sina ämnen

1 december, 
2013

Expressen
Debatt

Lärarlegitimationen visar 
redan på resultat, 
attraktionskraften i yrket 
har ökat. God 
ämneskunskap och 
behörighet skall leda till 
höjd status.

Resultatet för sökningen ”lärarlegitimation” och ”status” visar att om legitimationen kan höja 

läraryrkets status är debatterat. 6 av 15 artiklar talar om att legitimationen kommer att höja statusen 

och enligt artikel 12 så har legitimationen redan lett till att attraktionskraften inom läraryrket har 

ökat. Medan 9 av 15 artiklar talar om att legitimationen inte kommer att höja läraryrkets status. 

De artiklar som menar på att legitimationen inte kommer att höja läraryrkets status säger att krutet 

för att höja lärarnas status borde läggas på andra saker. Lärarlegitimationen har medfört en ökad 

administration för lärare, vilket då medför att läraren får mer tid på kontoret och mindre i 

klassrummet. Att lägga mer tid på att förbättra lärares arbetsförhållanden, att förbättra 

lärarutbildningen och att höja lönen är enligt en analys av dessa artiklar att föredra framför 

lärarlegitimationen. Vilket då kan leda till en förändring i läraryrkets status. Men de artiklar som 

säger att legitimationen kommer att höja läraryrkets status, menar att legitimationen kommer att 

leda till en höjning i löner, att obehöriga lärare försvinner och att kvaliteten på skolan kommer att 

höjas.
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Eftersom resultatet från dokumentstudien visar på en 40 %/60 % uppdelning, är det svårt att säga 

om lärarlegitimation kommer att höja läraryrkets status. Detta styrks även då det finns nyare artiklar

i dokumentstudien som tycker olika (exempel artikel 12 och artikel 13). 

6.2.2 Läraryrkets status.

Nr Författare Titel Publ. datum Media Huvudargument

16 Sara Fridh ”Läraryrkets 
status måste 
höjas”

15 april, 2011 Expressen 
Nyheter

Läraryrkets status måste 
höjas, detta måste ske med 
hjälp av höjd lön.

17 Eva-Lis Sirén ”Därför måste 
Sveriges lärare ha 
10.000 mer i 
månaden”

5 januari, 
2012

DN
Debatt

Läraryrket har låg status, 
lönenivån är 
huvudproblemet. Låg 
status och lön avskräcker 
studenter från att vilja 
utbilda sig till lärare. För 
att höja status behövs även 
bättre arbetsförhållanden.

18 Minimedia Lärare ska betala 
– för att få högre 
lön

23 mars, 
2012

Aftonbladet
Tema 
Högskola

Läraryrkets status kan 
höjas med hjälp av 
kvalitetsstämpel. Förslag 
att lärare får gå igenom ett 
prov för att visa på att 
denne är en meriterad 
lärare. Vilket kan leda till 
högre lön.

19 Martin Liby 
Alonso

Lärarjakt i den 
högre skolan

25 april, 2012 DN
Ledare

Satsning på att höja 
läraryrkets status, Teach 
for Sweden. En två års 
påbyggnad utbildning för 
studenter som har tagit 
examen i andra yrken och 
vill prova på läraryrket.

20 Daniel Swedin Inte bara pengar 
som höjer lärarnas
status

26 september,
2012

Aftonbladet
Ledare

Lönelyft skall höja 
läraryrkets status och 
attraktion

21 TT KD: Högre betyg 
höjer lärares 
status

12 oktober, 
2012

DN
Ekonomi

Läraryrkets status kan 
höjas med hjälp av högre 
krav för att komma in på 
lärarutbildningen.

22 TT Så vill KD höja 
lärarnas status

12 oktober, 
2012

Expressen
Nyheter

Läraryrkets status skall 
höjas med hjälp av högre 
krav för att komma in på 
utbildning. 

23 Ibrahim Baylan Läraryrket som 7 februari, Expressen Läraryrket rankas som ett 
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och
Mikael 
Damberg

kall för 
elitstudenterna

2013 Debatt av Sveriges stressigaste 
yrke. Lärarnas status och 
arbetsmiljö måste 
förbättras genom, höjd lön,
mindre administrativt 
arbete, mindre klasser. 
Men fokus bör ligga på att 
fler studenter måste vilja 
bli lärare, förslag är Teach 
for Sweden.

24 Jan Björklund, 
Eva-Lis Sirén, 
Bo Jansson, 
Anders Knape 
och Mikaela 
Valtersson

”Tio förändringar 
som ska rädda den
svenska skolan”

3 juni, 2013 DN
Debatt

Läraryrkets status kan 
höjas med hjälp av, lön och
karriärstege, minskad 
administration, 
legitimation och 
behörighet, förbättrad 
utbildning med högre krav.

25 Pär Karlsson MP:s lönekrav 
inför Björklunds 
skolmöte

20 juni, 2013 Aftonbladet
Nyheter

För att höja läraryrkets 
status måste lönen höjas. 
För att lärare skall vilja 
fortsätta vara lärare och för
att studenter skall söka till 
utbildningen. 

26 TT OECD: Sverige 
bör höja 
lärarlöner

18 februari, 
2014

DN
Nyheter

OECD skolresultaten 
speglas av lärares status. 
Prioriteringen har varit fel, 
prioritera kompetenta 
lärare och höj lönen istället
för att göra klasser mindre

27 Roger Haddad ”Kommunerna 
måste bidra för att
höja läraryrkets 
status”

28 juli, 2014 DN
Debatt

Lärarlegitimationen har 
varit ett verktyg för att 
höja status. Karriärstege 
har ökat statusen, på grund
av lönepåslaget. Högre lön 
ger status.

28 Annette 
Holmqvist

Lärarbasen: 
Mycket glädjande
besked

18 augusti, 
2014

Aftonbladet
Nyheter

Lärarnas status måste 
höjas, fokus för detta är 
lön och miljardsatsning på 
läraryrket. 

29 Jens Kärrman S vill ha högre 
lärarlöner

18 augusti, 
2014

DN
Val 2014

Läraryrkets status måste 
höjas och detta sker med 
hjälp av pengar för att höja
löner, 
kompetensutveckling, 
förbättra lärarutbildningen 
och karriärtjänster.

31 Bo Jansson ”Tre goda år löser 26 augusti, DN Lärarlönen är på väg åt rätt
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inte 40 års svag 
löneutveckling för
lärarna”

2014 Debatt håll nu. Men har halkat 
efter i 40 år. Läraryrket har
låg status, även bland 
yrkesverksamma lärare.

Resultatet av dokumentstudien för sökning ”läraryrket status” visar på att, i stora drag, alla de 

analyserade artiklarna som finns i tabellen ovan, menar på att läraryrkets status idag är låg. Då 

majoriteten av artiklarna menar på att läraryrkets status måste höjas, för att göra detta talar många 

om att höja löner, förbättra arbetsförhållanden, införa karriärsteg och förbättrad lärarutbildningen. 

Av totalt 15 analyserade artiklar tar 12 upp att läraryrkets status kan höjas med hjälp av lönepåslag, 

vilket då kan tolkas till att lönen är den viktigaste faktorn som kan hjälp att höja läraryrkets status. 

Ulfsdotter (2006) menar på att lön är ofta något som förknippas med status och detta tydlig görs i 

resultatet från analysen av dessa artiklar.

Vidare visar analysen av de 15 artiklarna att sex stycken tar upp lärarutbildningen. Det som 

artiklarna säger är att lärarutbildningen måste förbättras, de duktigaste studenterna måste vilja bli 

lärare. För att öka kvaliteten på lärarutbildningen så ges förslaget att höja intagningskraven för 

utbildningen, men för att kunna göra detta så måste först fler vilja bli lärare. För att kunna höja 

intagningskraven menar de flesta av dessa artiklar att läraryrket måste bli mer attraktivt som yrke 

och för att bli det måste lönen öka. Så åter igen talas det om att lärarlönen är för låg och att den 

måste höjas för att läraryrket ska bli mer attraktivt för studenter och för att läraryrkets status skall 

höjas. Analysen på dessa totalt 15 artiklar visar tydligt att lön är något som förknippas med hög 

status precis som Ulfsdotter (2006) menar. 

Något som dock är intressant är att två av de sex artiklarna som tar upp lärarutbildningen nämner ett

projekt som kallas Teach for Sweden. Projektet innebär att studenter som har tagit en examen via 

annan utbildning kan få möjligheten att läsa en två års påbyggnads utbildning där de får prova på 

läraryrket. Detta skall då kunna locka fler till att bli lärare.

Analysen av dessa 15 artiklar visar på att läraryrkets status idag uppfattas som låg i dagspress. Dock

så står det inte skrivet tydligt att läraryrkets status är låg, men dagspressen skriver att läraryrkets 

status måste höjas. Detta kan då tolkas till att läraryrkets status idag uppfattas som låg i 

dagspressen.
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6.2.3 Läraryrket profession

Nr Författare Titel Publ. 
datum

Media Huvudargument

31 TT Yrkeslegitimation
införs för lärare

12 april, 
2010

Expressen
Nyheter

Lärarlegitimationen och de 
högre kraven på lärare 
kommer att stärka 
läraryrket som profession. 

32 Lars Strannegård ”Lär av den 
franska skolans 
metod att avlasta 
lärare”

2 februari, 
2014

DN
Debatt

Pisaresultat kan leda till nya
uppgifter för lärare. De 
höga kraven utöver 
undervisningen på lärare 
leder till en 
avprofessionalisering. Nya 
organisatoriska lösningar 
borde tas fram i skolan för 
att lärare skall få 
möjligheten att utföra sin 
profession.

33 Stefan Löfven ”Vi vill stärka 
läraryrket med en
ny kompetens-
försäkring”

13 februari,
2014

DN
Debatt

Socialdemokraterna vill 
stärka lärarnas profession 
genom att investera i en 
kompetensförsäkran för 
lärare. De skall få tid till 
kompetensutveckling och 
slut på ensamarbete.

34 Anette Holmqvist Löfven sätter upp
nytt skolmål 

26 juni, 
2014

Aftonbladet
Nyheter

10årig plan skolan skall 
vara jämlik och skall 
tillhöra de bästa i EU. 
Satsningen går på lärare, att
de skall få utöva sin 
profession. 

35 Pia Kangas ”Förstelärarrefor
men är 
otillräcklig”

27 juli, 
2014

DN
Debatt

Förstelärarreformen skall 
utveckla kunskaper i 
läraryrket som profession. 
Lärare behöver få utöva sin 
profession, de behöver få 
hjälp att prioritera 
skolutveckling.

En sökning av ”läraryrket profession” i Mediearkivet gav inom begränsningar för denna studie 

endast en träff på fem relevanta artiklar, som presenteras i ovan tabell. Dessa artiklar handlar om att 

läraryrket måste stärkas som profession och att lärare måste få tillåtas att utöva sin profession. Det 

artiklarna säger är att läraryrket måste få en bättre status genom olika åtgärder som högre lön, bättre

arbetsförhållanden och med detta så stärks professionen. Även när de säger att lärare måste få utöva
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sin profession menar de på att läraryrkets ”runt i kring” uppgifter, så som föräldrakontakt och 

administrativa uppgifter, måste minska så att läraren kan lägga fokus på undervisningen. 

Det som är intressant är att artikel nummer 32 i dokumentstudien visar på att avprofessionalisering 

är något som har uppmärksammats i dagspress. De menar på att de höga kraven som ställs på lärare 

idag är något som kan leda till en avprofessionalisering av yrket. Detta är precis det som Brynolf et 

al (2012) varnar för, att läraryrket med det höga kraven som ställs utöver undervisningen kan till 

slut bli för mycket och en avprofessionalisering kan ske.

Eftersom resultatet på denna sökning är låg är det svårt att säga om dagspress ser läraryrket som en 

profession eller inte. 
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7. Diskussion

I följande avsnitt kommer frågeställningarna att diskuteras utifrån denna studies resultat, teorier och

tidigare forskning. Metodvalet och genomförandet kommer att diskuteras och slutsats med förslag 

på framtida forskning kommer att presenteras.

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Hur kan läraryrket betraktas som en profession och hur tolkar 

yrkesverksamma lärare och dagspressen läraryrket som en profession?

Enligt Brante (2009) så kan begreppet profession definieras med hjälp av nio påståenden. 

Respondenterna i denna studie fick välja utifrån dessa nio påståenden vilka som de ansåg läraryrket 

uppfyllde, av nio punkter var det fem stycken som respondenterna anser läraryrket uppfyller (figur 

7). Eftersom Brante (2009; 2013) menar på att professionsbegreppet är komplext, så säger han att 

ett yrke inte behöver uppfylla alla nio punkter för att vara en profession. Utan professionsbegreppet 

kan i stället delas in i generationer av professioner, den generation av profession som läraryrket 

ingår i enligt Brante är semi-profession. 

Om vi jämför vilka påståenden som respondenterna har valt med Brantes (2009) definition av semi-

profession så kan vi se en likhet mellan dessa. En semi-profession enligt definition kräver en 

institutionaliserad utbildning som är forskningsöverbyggnad och tvärvetenskaplig. Detta kan tolkas 

till tre av påståenden som respondenterna valde, yrket har krävt utbildning och träning i 

ovanstående färdigheter, yrket använder sig av färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap, 

yrkets kompetens garanteras genom examina. För att förtydliga så säger Brantes (2009) definition 

att yrket kräver utbildning, vilket respondenterna anser att läraryrket uppfyller genom att 88% av 

respondenterna har valt påståendet yrket har krävt utbildning och träning i ovanstående färdigheter. 

Vidare så säger definitionen att utbildningen är forskningsöverbyggnad och tvärvetenskaplig vilket 

respondenterna håller med om, då 85% menar att yrket använder sig av färdigheter som är grundade

i teoretisk kunskap. Det sista påståendet som jag tolkar till denna del av semi-

professionsdefinitionen är att yrkets kompetens har garanteras genom en examina, för att bli 

godkänd på en institutionaliserad utbildning behövs en examina, vilket 71% av respondenterna 

håller med om att läraryrket kräver. 
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Den procentsats som resultatet visar på för dessa påståenden borde enligt mig ligga mycket närmare

100%, hur kommer det då sig att de inte gör det? Det kan ha att göra med det som artikel nummer 5 

i dokumentstudien tar upp om obehöriga lärare. I artikeln menar de på att lärarlegitimationen skall 

minska andelen obehöriga lärare. Detta innebär att det idag finns många lärare som inte är behöriga 

i att undervisa och det kan vara därför som resultatet på dessa tre påståenden inte är närmare 100%. 

Eftersom det idag finns de som arbetar som lärare och har inte utbildning, inga teoretiska grunder 

och ingen examina från lärarutbildningen.

Nästa del av Brantes (2009) definition av semi-profession är att det är ett yrke som arbetar för 

samhället och att yrket är mer styrt och mindre självständigt. Den här delen av definitionen kan 

tolkas till de sista två påståenden som respondenterna ansåg att läraryrket uppfyller. Eftersom 

definitionen säger att yrket arbetar för samhället, vilket 59% av respondenterna håller med om då de

säger att yrkets utförande av tjänst är för det allmänna bästa. Vidare så säger definitionen att yrket är

styrt och mindre självständigt, detta tolkar jag till det påstående som säger att yrket har en 

yrkessammanslutning som organiserar medlemmarna vilket 54% av respondenterna menar att 

läraryrket har. Dock så är denna koppling inte helt tydlig, då yrkessammanslutningens uppbyggnad 

kan göra så att ett yrke både bli mer eller mindre styrt och självständigt.

Resultatet från enkäten tyder på att respondenterna anser att läraryrket är en profession och detta 

styrks av Brante (2009). Då respondenterna valde ut fem av nio påståenden som tillsammans kan 

kopplas till Brantes (2009) definition av semi-profession. Detta resultat skiljer sig från det som 

Everton et al (2007) kom fram till i sin studie, att lärare ofta underskattar sig själva. De menar på att

läraryrkets profession är mer accepterat i samhället än vad en lärare tror. 

Dokumentstudiens resultat tyder på att profession inte är ett begrepp som används i dagspress då det

talas om läraryrket. Vad innebär då detta? Det kan vara så att dagspressen inte använder begreppet 

på grund av dess komplexitet och att det inte vet vilka yrken som räknas till profession. Det kan 

även vara så att problemet ligger i det som Saks (2012) säger, att profession är ett område som det 

har forskats kring i många år och har genom detta fått många olika definitioner. Dagspressen kanske

utgår ifrån en teori där läraryrket inte är en profession eller så kan det helt enkelt vara så att 

dagspressen inte väljer att skriva detta begrepp då det är många som inte vet skillnaden på ett yrke 

och profession. 
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7.1.2 Hur uppfattas läraryrkets status av yrkesverksamma lärare och 

dagspress?

Läraryrkets status enligt Svensson och Ulfsdotter (2009) är ligger relativt lågt jämfört andra yrken, 

av 100 yrken så hamnar gymnasielärare på plats 44 med ett medelvärde på 5,4. Resultatet från 

denna studies enkätundersökning visar vad yrkesverksamma lärare anser att deras status är utifrån 

olika samhällsaktörer, elever, föräldrar, politiker och samhället. Eftersom Svensson och Ulfsdotter 

(2009) studie gjordes på slumpmässigt valda respondenter så ser jag detta som aktören samhället, 

för att kunna jämföra mot vad resultatet i denna studie säger. 

Enkätstudiens resultat visar på att respondenterna anser att läraryrkets status i samhället är låg med 

ett medelvärde på m=2,68 (tabell 3). Den skattningsskalan som har använts i denna studie är 1 till 6 

medan Svensson och Ulfsdotter (2009) använde sig av en skattningsskala på 1 till 9. Svensson och 

Ulfsdotter (2009) resultat visar på att läraryrkets status ligger över medel, eftersom att deras 

medelvärde ligger över medelpunkten, som för dem är 4,5. Medan resultatet för denna studie visar 

på att läraryrkets status, enligt respondenterna, ligger åt det låga hållet eftersom att medelvärdet 

ligger under medelpunkten som i denna studie är 3,5. Detta innebär att yrkesverksamma lärare 

underskattar sig själva jämfört med vad samhället tycker. Everton et al (2007) talar i sin studie inte 

bara om begreppet profession och hur samhället ser på profession, utan de talar även om status 

begreppet. I slutsatsen för Everton et als (2007) studie säger de att lärare ofta underskattar sig 

själva, vad gäller deras profession, men för att dra denna slutsats så är status inblandad. Detta 

innebär att Everton et al (2007) menar att lärare ofta underskattar sig själva vad gäller status och 

inte bara profession. Som nämnt ovan visar en jämförelse mellan Svensson och Ulfsdotters (2009) 

studie och denna studies resultat från enkäten att yrkesverksamma lärare underskattar sig själva vad 

gäller status. Everton et al (2007) har gjort sin studie i England men utifrån denna diskussion kan vi 

se att yrkesverksamma lärare i Sverige också tenderar att underskatta sig själva.

Hoyle (2001) presenterar i sin studie en figur som visar att det är många olika faktorer som påverkar

ett yrkes status (figur 1). Han säger att den viktigaste faktorn för om läraryrket har hög status är 

eleverna. Resultatet från enkäten i denna studie visar att respondenterna anser att läraryrkets status 

är högst hos eleverna med ett medelvärde på m=3,22. Eftersom Hoyle (2001) menar att det är 

relationen mellan eleverna och läraren som utgör svårigheterna till att höja yrket status, så visar 

resultatet från denna studie att det är på väg åt rätt håll. Eftersom respondenterna anser att deras 
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status hos eleverna är åt det medelhöga hållet. Hoyle (2001) nämner att det är flera faktorer som är 

inblandade och en av faktorerna som han tar upp förutom elever är lönen. Lönen påverkar statusen, 

detta ses även i denna studies resultat då respondenterna valde lön som en av de viktigaste 

faktorerna (figur 4) för att höja statusen och att lön var den mest enskilda åtgärden som kan höja 

statusen (tabell 7). Svensson och Ulfsdotter (2009) resultat visade på att lönen har mest betydelse 

för yrkets status. Detta visar alltså att det är som Hoyle (2001) säger att det är många faktorer som 

spelar in i statusen för yrket. Om det endast hade varit eleverna som spelade in i avgörandet för 

läraryrkets status så borde resultatet för denna studie ha visat att medelvärdena för övriga aktörer, 

borde ha hamnat närmare den av elevernas. 

Vad detta säger oss är att yrkesverksamma lärare anser att läraryrkets status är låg och detta på 

grunda av olika faktorer, men det kan vara så att de underskattar sig själva jämfört med vad andra 

tycker (Hoyle, 2001; Everton et al, 2007). 

Dokumentstudien visar på att dagspressen anser att läraryrkets status är låg. Dock så nämner de inte

detta ordagrant utan säger att läraryrkets status måste höjas. När jag har analyserat dessa artiklar har

jag då tolkat detta som att läraryrkets status är låg, men hur låg är den? Artiklarna talar som nämnt 

endast om att läraryrkets status måste höjas, men de lägger inte yrket i relation till något annat yrke 

eller till någon skattningsskala. Det är därför svårt att säga om läraryrket enligt dagspressen är 

mycket låg, låg eller medelhög. Enligt Svensson och Ulfsdotter (2009) är läraryrkets status 

medelhög med ett medelvärde på 5,4 där max är 9. För att komma fram till detta har de gjort en 

enkätundersökning där enkäten skickades ut till 3032 personer. De har alltså samlat in empiri för att 

få fram detta resultat. I dagspress behövs inte empiri och källkritik finnas med, vilket då innebär att 

de kan egentligen skriva vad som helst, deras mål är faktiskt att få tidningen såld, vilket de får med 

iögonfallande artiklar. Detta kan vara anledningen till att det är svårt att tyda vilken status läraryrket

har idag enligt dagspress, att säga att läraryrkets status måste höjas är dramatiskt nog.

Utifrån analysen av dessa artiklar så vill jag säga att dagspressen menar på att läraryrkets status 

lutar åt det låga hållet, men hur låg den är kan jag inte säga utifrån dessa artiklar. Artiklarna säger 

att läraryrkets status måste höjas och den viktigaste faktorn för att göra detta är att höja lärarnas 

löner. Om vi jämför detta med resultatet för denna studies enkät så överensstämmer de med 

varandra, eftersom respondenterna både i figur 4 och i tabell 7 menar på att lönen är den viktigaste 
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faktorn för att höja läraryrkets status. Detta är även något som tidigare forskning har visat att lönen 

är den viktigaste faktorn som avgör yrkets status (Svensson & Ulfsdotter, 2009).

7.1.3 På vilket sätt har lärarlegitimationen påverkat läraryrkets status? 

Johnsson och Saastamoinen (2011) gjorde en enkätstudie där de bland annat ställde frågan, vad 

respondenterna ansåg om läraryrkets nuvarande status (tabell 1), samma fråga ställdes i denna 

enkätstudie. En jämförelse mellan Johnsson och Saastamoinen (2011) resultat och denna studies 

resultat, visar att yrkesverksamma lärare anser att läraryrkets status idag har stigit hos elever från 

m=3,02 till m=3,22 och hos politiker från m=2,53 till m=2,71. Medan den har sjunkit hos föräldrar 

från m=3,26 till m=2,98 och har varit oförändrat i samhället. Vad kan detta bero på? Eftersom det är

så små marginal som har förändrats är det svårt att säga vad som kan ha påverkat detta. Det går att 

spekulera, jag tror att anledningen till att läraryrkets status har höjts hos elever kan ha att göra med 

att lärarna håller på att bli skickligare. Medan anledningen till att läraryrkets status har sjunkit hos 

föräldrar kan ha att göra med att läraryrket är ett yrke som alla har en åsikt om och att det inte anses 

vara ett attraktivt yrke. Anledningen till att läraryrkets status har ökat bland politiker kan ha att göra 

med att läraryrkets status idag är prioriterat av regeringen och anledningen till att statusen är 

oförändrad i samhället kan ha att göra med att läraryrket fortfarande ses som ett oattraktivt yrke. 

Om vi i stället tittar på vad som har hänt mellan 2011 och 2014 så är det under denna tid som 

lärarlegitimationen infördes. Detta kan då vara en anledning till skillnaden i resultaten.

Johnsson och Saastamoinen (2011) gjorde sin studie om läraryrkets status innan lärarlegitimationen 

infördes, av deras respondenter ansåg 66 % att lärarens lön var den viktigaste faktorn för att höja 

läraryrkets status (figur 2). I detta arbete så visade resultatet att lön fortfarande är en av de viktigaste

faktorerna för att höja läraryrkets status, då 63 % av respondenterna ansåg detta. Detta innebär att 

införandet av lärarlegitimationen inte har förändrat synen på att lönen för lärare är för låg och att det

är lön som har den största påverkan på yrkesstatus, men då undrar jag om lönen har förändrats? 

Även om respondenterna i denna studie fortfarande ser lön som den viktigaste faktorn för att höja 

statusen så innebär det inte att den inte har förändrats, utan det innebär att den inte har förändrats 

tillräckligt. I tabell 6 visar resultatet att respondenterna anser att lärarlegitimationen har haft minst 

till ingen alls inverkan på lönen. Johnsson och Saastamoinen (2011) respondenter trodde att ett 

införande av lärarlegitimation skulle kunna leda till att lärarlönen förändrades till viss del (tabell 2). 
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Denna studies resultat visar att yrkesverksamma lärare inte anser att lärarlegitimationen har varit till

hjälp för att öka läraryrkets status. Eftersom 73% av respondenterna anser att legitimationen inte har

bidragit till en ökad status i yrket. Detta är intressant då Johnsson och Saastamoinen (2011) resultat 

visade att deras respondenter trodde att legitimationen skulle påverka statusen hos de fyra aktörerna,

eleven, föräldern, samhället och politiker (tabell 2). Deras resultat visade att ett införande av 

legitimation i läraryrket inte skulle vara helt oväsentlig men den skulle inte heller ha omfattande 

effekt. När legitimationen infördes, var ökning av yrkets status en av fyra motivationspunkter till 

legitimationen (Lärarutbildningsnämnden Göteborgs Universitet, 2014). När legitimationen kom på 

tal så trodde de flesta att lärarlegitimationen var något bra, att den skulle kunna bidra med mycket 

och att det skulle kunna förbättra lärarnas yrke. Men vad resultatet för denna studie visar är att 

legitimationen inte har bidragit med den önskade effekten, att öka läraryrkets status. Det kommer 

förmodligen att ta längre tid att se effekter av införandet.

Dokumentstudiens resultat visar att dagspressen är delad i åsikten om lärarlegitimationen kommer 

att höja läraryrkets status eller inte. Då 6 av 15 artiklar talar om att lärarlegitimationen kommer att 

höja statusen och 9 av 15 artiklar säger att lärarlegitimationen inte kommer att påverka yrkets status.

Vad kan detta bero på? Varför lutar det inte åt det ena eller andra hållet? Det första som vi måste ha i

åtanke är att artikelsökningen i Mediearkivet gjordes utifrån denna studies syfte och endast 

relevanta artiklar valdes ut. Då inte alla artiklar analyserades, kan detta ha bidragit med 

fördelningen. Innan studien gjordes bestämdes det i förväg att 15 artiklar för varje sökning skulle 

användas, därför sållades många bort. Om alla artiklar som gav en sökträff hade analyserats kan det 

ha lett till ett annat resultat. Det andra som kan ha lett till denna fördelning i resultatet är att 

lärarlegitimationen fortfarande är relativt nytt och det är svårt att idag säga vad den kan leda till. 

Eftersom legitimationen inte kommer att träda helt i kraft förrän 1 juli 2015, så tror jag att det är en 

tid efter detta som vi kan säga om legitimationen har bidragit till en förändring i läraryrkets status 

(Lärarförbundet, 2014b). 

Det som vi däremot kan se utifrån analysen av dokumentstudien är att de 9 artiklar som inte anser 

att lärarlegitimationen kan höja läraryrkets status, menar att fokus borde läggas på annat håll. De 

menar att lärarnas arbetsförhållanden måste förbättras, att lärarutbildningen måste få sig ett lyft och 

att löner måste höjas, vilket kan leda till en ökad status hos lärare. Det är precis det här som Hoyle 

(2001) pratar om, att status inte kan förvärvas genom förändringen av en faktor utan att det är flera 

faktorer som påverkar varandra som kan leda till en förändring i yrkets status (figur 1). Detta kan 
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innebära att införandet av lärarlegitimationen fortfarande kan påverka läraryrkets status, men att den

inte kan göra det ensam. Lärarlegitimationen var ett verktyg med syfte att bland annat kvalitetssäkra

undervisningen men än så länge gör den inte det. Enligt en kommentar som en av respondenterna 

lämnade under frågan Övrigt, så menar denne att lärarlegitimationen inte kvalitetssäkrar 

undervisningen idag, eftersom en skola kan anställa obehöriga lärare för att undervisa i klassrummet

och en behörig lärare sätter betygen. Dock så tror jag att med tiden kommer lärarlegitimationen att 

kvalitetssäkra undervisningen, då det endast kommer att vara behöriga lärare som undervisar från 

och med 1 juli 2015 (Dyrdal & Englund, 2014; Lärarförbundet, 2014b). Jag anser att detta kan vara 

ett steg i rätt riktning för att kunna förändra läraryrkets status, men det krävs fler åtgärder än 

legitimationen för att kunna påverka statusen. Vilka faktorer bör då förändras? Den viktigaste 

faktorn som kan vara en del i att påverka yrkets status är tydlig både från enkätstudien och 

dokumentstudiens resultat, denna faktor är då lönen. Lärarlöner behöver höjas, eftersom lön har en 

stark koppling med hög status (Svensson & Ulfsdotte, 2009). Men som nämnt tidigare, är status 

något som kan förvärvas genom ett samspel mellan flera faktorer, vilket innebär att det inte är säkert

att lärarlegitimationen i kombination med höjd lön kan höja läraryrkets status. Lärarlegitimationen 

ensam har ännu inte lett till någon förändring i läraryrkets status, så vi får helt enkelt vänta och se 

vad som händer i framtiden.

7.2 Metoddiskussion

I följande avsnitt kommer vardera metod att diskuteras, utifrån vilka begränsningar de har medfört.

7.2.1 Enkät

För att besvara de frågeställningar som vänder sig till yrkesverksamma lärare ansågs 

enkätundersökning var en av de bättre metoderna att använda sig av. Eftersom frågeställningarna 

var utformade på ett sådant sätt att en procentsats var lämpligast för att kunna dra slutsatser (Trost, 

2012). För att få svar på enkäten var det ett stort antal skolor som kontaktades och endast ett fåtal 

som kunde delta, av dessa skolor valde 41 lärare att svara på enkäten. Ett av de största problemen 

som kan uppkomma med en enkätstudie är att förfrågade väljer att inte svara på enkäten, vilket 

minska mängden data för den här typen av insamlingsmetod. respondenter väljer att inte delta i 

enkäten (Johansson & Svedner, 2006). Det beror troligtvis till stor del på en enkättrötthet, då många

av de skolor som inte deltog i studien använde detta som en förklaring till varför de inte kunde 

delta. Enkättrötthet är ett vanligt fenomen, eftersom det varje år görs undersökningar från aktörer 

som yrkesverksamma lärare måste svara på. Det kan också vara ett fenomen i ett område som har 
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ett större universitet, där många skriver examensarbeten varje år (Johansson & Svedner, 2006). 

För att genomföra enkäten kontaktades rektorer på olika skolor där de ombads att skicka enkäten 

vidare till sin personal. Anledningen till att jag valde att göra på detta sätt var för att framförallt 

underlätta det administrativa för studien, men även för att rektorn är den som är ansvarig för lärarna 

på sin skola och jag ville därför få rektorns godkännande att genomföra enkäten. Genom att 

kontakta rektorn personligen gjorde även det att, om skolan inte kunde delta, en hel skola kunde 

strykas i kontakt listan istället för enskilda lärare. Detta sätt att distribuera enkäten kan lika gärna ha

minskat deltagandet som öka det, jag trodde att deltagandet skulle öka. Jag trodde detta eftersom, 

hur ofta blir ett mejl från rektorn ignorerat? Jag trodde att ett mejl från rektorn kunde sätta press på 

lärarna och på så sätt öka motivationen till att de svarar på enkäten. Samtidigt så genom att lägga 

ansvaret att distribuera enkäten på rektorn, så kan denne ha valt ut vissa specifika lärare att svara på 

enkäten och på så sätt minskat antalet som deltar. Det är svårt att säga hur processen har gått till 

efter det att jag har lämnat över ansvaret till rektorn .

Anledningen till att svarsfrekvens var relativt låg, behöver inte bara bero på distribueringen av 

enkäten. Bryman (2012) säger att utformningen av enkäten är viktig och en attraktiv layout kan ge 

ett professionellt intryck. Den layout som jag valde att använda ansåg jag vara attraktiv, men den 

kanske inte är attraktiv för någon annan. Det är svårt att göra en layout som passar alla, den layout 

som jag valde till denna enkät kan ha lett till att några lärare inte ville delta. Det kan vara många 

saker i enkäten som har gjort att deltagandet har varit lågt, dels layouten som nämnt, men även 

utformning av informationsdelen och enkätfrågorna. I informationsdelen berättades det kort om 

syftet med studien, redan här kan några ha valt att inte delta, på grund av brist av intresse. Vidare så 

följdes 15 enkätfrågor, 15 frågor är rimligt enligt Johansson och Svedner (2006) då det inte är för 

mycket eller för lite, men en lärare som redan har mycket på sitt bord kan tycka att detta är 

överväldigande och väljer då att inte delta. Det sista problemet som jag ser med enkäten är att lärare

kan ha valt att inte delta på grund av språket i enkäten. Även fast enkäten skickades iväg till en 

testgrupp har små fel missats, till exempel ett fel som upptäcktes under tiden enkäten låg ute var att 

numrering 6 användes två gånger. Mina förhoppningar när enkäten skickades ut var att om något fel

kvarstod skulle lärarna se genom fingrarna men då enkäten är utskickad som en del i ett 

examensarbete så är det inte säkert att de är så tolerant vad gäller små fel. Detta kan då ha påverkat 

antalet medverkande i enkäten.
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7.2.2 Dokumentstudie

För att besvara frågeställningarna vad gälla dagspress så valdes dokumentstudie som 

insamlingsmetod, eftersom metoden ansågs lämplig för att kunna analyser artiklar från dagspress. 

Men vid sökningen av relevanta artiklar uppkom det jag anser största problemet med metoden, att 

begränsa antalet artiklar. Eftersom en kvalitativ textanalys valdes att göra, betydde detta att ett 

mindre datamaterial samlades in och analyserades på djupet (Esaiasson et al, 2012). Vid varje 

sökning i Mediearkivet gjordes begränsningar utifrån olika förutbestämda ramar, även fast dessa 

begränsningar gjordes var det fortfarande ett stort antal träffar på varje sökning. Detta medförde att 

en utsållning av de mest relevanta artiklarna gjordes, där 15 artiklar från varje sökning valdes ut om 

det fanns tillräckligt många för att välja 15 stycken. 

När artiklarna analyserades togs huvudargumenten ut och jämfördes med varandra. Detta kan ha 

påverkat resultatet, då tidningen som artikeln kommer ifrån inte har tagits i beaktning. Eftersom att 

artiklarna i denna studie kommer från tre stora tidningar, kan det vara så att nån tidning lutar mer åt 

det ena än det andra, då dessa tidningar kan bland annat ha olika politiska åsikter. Men eftersom att 

denna studie har gjorts utifrån en helhetsbild av dagspress har detta inte tagit i beaktning.

Ett annat problem som jag ser med denna typ av insamlingsmetod är att den tar väldigt lång tid, att 

först hitta relevanta artiklar och sedan läsa dem på djupet för att kunna analysera. Jag har i denna 

studie använt mig av två olika insamlingsmetoder, enkätstudie och dokumentstudie. Den som har 

tagit längst tid att bearbeta både var gäller insamling och resultat har varit dokumentstudien. Med 

detta i åtanke så ifrågasätter jag mitt val av två insamlingsmetoder, på grund av den ökade 

arbetsbördan som uppkom. Men trots att dokumentstudien har tagit lång tid, så anser jag att den 

kompletterar enkätstudien, eftersom deltagandet i enkätstudien var relativt lågt. Så även fast 

dokumentstudien har tagit mycket tid så har den bidragit med lika mycket för denna studies syfte. 

7.2 Slutsats

Syftet med denna studie var att få mer kunskap om läraryrket som profession och en större 

förståelse för lärarlegitimationens betydelse för läraryrkets status. Utifrån de tre frågeställningar kan

jag nu dra slutsatser kring syftet. 
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Utifrån denna studies redovisning av teorier och forskning vill jag påstå att läraryrket är en 

profession, men det är tydligt att profession inte är det lättaste begreppet att få en förståelse för 

vilket resultatdiskussionen visar. Speciellt eftersom både enkätstudiens resultat och 

dokumentstudiens resultat pekar på detta. Som nämnt i diskussionen anser yrkesverksamma lärare 

att de är en profession, men inte en profession som uppfyller alla kriterier för professionsbegreppet 

(Brante, 2009). Utan läraryrket räknas enligt analys av resultat och teorier till en semi-profession. 

Genom detta har jag fått kunskap om läraryrket som en profession och att ett yrke kan vara en 

profession utan att uppfylla alla krav enligt definition. 

Utifrån resultat och diskussion kan vi se att lärarlegitimationens införande har inte haft någon 

betydelse för läraryrkets status. Eftersom lärarlegitimationens införande ej har genomförts klart så 

kan den få en betydelse för läraryrkets status i framtiden. Men som presenteras i diskussionen så är 

lärarlegitimationen endast en av många faktorer som tillsammans kan påverka läraryrkets status. 

Detta innebär att om inga andra förändringar sker i läraryrket så som lönepåslag eller förbättrade 

arbetsförhållanden, så kommer inte lärarlegitimationen att påverka yrkets status.

7.4 Framtida forskningsområden

Som nämnt är denna studie gjord innan lärarlegitimationen helt har trätt i kraft, det kvarstår några 

problem som har medfört att kravet på lärarlegitimation för undervisning har flyttats fram till 1 juli 

2015. Johnsson och Saastamoinen (2011) studie gav ett resultat på vad yrkesverksamma lärare och 

lärarstudenter anser om införandet av lärarlegitimationen och dess möjliga påverkan på yrkets 

status. Denna studie har gett ett resultat som visar vad yrkesverksamma lärare anser kring 

lärarlegitimationen och yrkesstatus under tiden som lärarlegitimationen har införts men inte ha 

blivit ett krav ännu. Eftersom att det finns, efter att denna studie publicerats, material som säger hur 

det var innan och under lärarlegitimationen införande i förhållande till yrkesstatus anser jag att det 

vore intressant att göra om denna studie igen efter att allt kring legitimationen är klart och har varit 

det i några år. 

Ett annat förslag på framtida forskningsområden är att gå djupare på begreppet profession och i 

stället för att endast göra en enkätundersökning även komplettera med intervjuer. Profession är ett 

ämne som är och kommer troligen fortsätta att vara debatterat, det kan därför vara intressant att 

belysa detta ämne djupare än vad denna studie har gjort.
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Bilaga 1
Rangordning av 20 yrken utifrån status, lönenivå, inflytande och nytta i samhället. Även korrelation mellan status och 
övriga (Svensson och Ulfsdotter, 2009)
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Bilaga 2

Lärarlegitimation som yrkesstatus höjande medel

Denna enkät är utformad för att hjälpa i insamling av data för ett examensarbete i lärarprogrammet 
vid Umeåuniversitet. Enkäten kommer att beröra frågor vad du som yrkesverksam lärare anser om 
lärarlegitimationen och profession.

Lärarlegitimationen har nu varit i kraft i några år och syftet med denna studie är att undersöka om 
införandet av lärarlegitimationen har höjt läraryrkets status? Enkäten består av 15 frågor och tar ca 
10-15 min. Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta enkäten. Genom att skicka in 
enkäten så lämnar du ditt samtycke i att medverka i studien. Alla svar hanteras anonymt och studien
avrapporteras som ett examensarbete inom lärarprogrammet vid Umeå universitet. 

Jag hoppas att du vill delta i denna enkät och jag önskar att du skickar in ditt svar senast fredag den 
14 november.

Har du några frågor kring studien är du varmt välkommen att höra av dig till mig på 
mejl: xxx@gmail.com

*Obligatorisk

1. Kön *
•  Kvinna 
•  Man 
•  Vill ej uppge 

2. När tog du din lärarexamen? *

 

3. Antal yrkesverksamma år som lärare? *

 

4. Anser du att läraryrkets nuvarande status.. *
6 = mycket hög , 1 = mycket låg

6 5 4 3 2 1

I samhället är

Bland elever är

Hos elevers föräldrar är

Hos beslutsfattande politiker är

5. Rangordna nedanstående faktorer efter hur Du anser att de inverkar på att höja läraryrkets 
status, *
där 6 har störst inverkan och 1 minst inverkan

6 5 4 3 2 1

Lärares lön 
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6 5 4 3 2 1

Könsfördelningen inom yrket

Lärarutbildningens kvalitet

Lärarutbildningens längd

Skolan uppvisar goda resultat

Karriärmöjligheter inom 
yrket

6. Rangordna nedanstående faktorer efter hur Du anser att de inverkar på att höja läraryrkets 
status. *
där 6 har störst inverkan och 1 minst inverkan

6 5 4 3 2 1

Att lärare uppfattas skickliga i arbetet med eleverna

Att lärare uppfattas vara mycket ämneskunniga

Att lärare uppfattas ha goda kunskaper om barn och ungdomars 
utveckling och lärande

Lärares behörighet

Lärares antal år i yrket

Införande av lärarlegitimation

7. Har du fått ut ett lärarlegitimation? *
•  Ja 
•  Nej 

8. Om Ja fråga 7, Var det problem med att få ut din lärarlegitimation? I sådana fall vilka 
problem? 
 
8. Om Nej fråga 7, Varför har du inte fått ut legitimationen? 
 
9. Anser du att lärarlegitimation har lett till att, *
välj ett svar per påstående

inte 
alls

i låg 
grad

till 
viss 
del

i hög 
grad

i mycket 
hög grad

läraryrkets status har ökat i samhället

det är mer attraktivt att vilja bli lärare

allmänheten har ett ökat förtroende för 
lärarkåren

lärare har fått en ökad status bland elever

lärare har fått en ökad status bland elevers 
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inte 
alls

i låg 
grad

till 
viss 
del

i hög 
grad

i mycket 
hög grad

föräldrar

lärare har en ökad status hos beslutsfattande 
politiker

lönen för lärare har ökat

lärares yrkesskicklighet/professionalism kan 
kontrolleras med legitimationen som verktyg

nya lärare kan utvärderas med legitimationen 
som utvärderingsverktyg

mindre lämpliga personer för läraryrket har 
filtrerats bort

lärare har utsatts för mer kritisk granskning

personer blir avskräcka för att söka till 
läraryrket

medfört onödiga kostnader för samhället

läraryrkets status har varit oförändrad

10. Anser du att läraryrkets status har höjts på grund av lärarlegitimationen? *
•  Ja 
•  Nej 
•  Vet ej 

11. Vilken enskild åtgärd anser Du skulle bidra till att öka läraryrkets status? *

12. Vilka faktorer anser du påverkar om ett yrke räknas till profession? *
Kryssa alla alternativ du tycker stämmer

•  Yrket använder sig av färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap 
•  Yrket har krävt utbildning och träning i ovanstående färdigheter. 
•  Yrkets kompetensen garanteras genom examina 
•  Yrket har en handledningsetik som garanterar yrkesintegriteten 
•  Yrkets utförande av tjänst är för det allmänna bästa 
•  Yrket har en yrkessammanslutning som organiserar medlemmarna 
•  Yrkets medlemmar har en känsla av identitet, samt delar gemensamma värderingar
•  Inom området för professionen finns det ett gemensamt språk, som endast delvis 

kan förstås av utanförstående 
•  Professioner skapar nästa generation socialt genom selektionen av elever 

•  Övrigt:  

13. Anser du att läraryrket räknas som en profession? *
•  Ja 
•  Nej 
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•  Vet ej 

14. Vilka faktorer anser du läraryrket uppfyller? *
Kryssa alla alternativ du tycker stämmer

•  Yrket använder sig av färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap 
•  Yrket har krävt utbildning och träning i ovanstående färdigheter. 
•  Yrkets kompetensen garanteras genom examina 
•  Yrket har en handledningsetik som garanterar yrkesintegriteten 
•  Yrkets utförande av tjänst är för det allmänna bästa 
•  Yrket har en yrkessammanslutning som organiserar medlemmarna 
•  Yrkets medlemmar har en känsla av identitet, samt delar gemensamma värderingar
•  Inom området för professionen finns det ett gemensamt språk, som endast delvis 

kan förstås av utanförstående 
•  Professioner skapar nästa generation socialt genom selektionen av elever 

•  Övrigt:  

15. Övrigt. Har du något att tillägga som kan vara relevant för denna studie? 
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Bilaga 3
Hej!
Mitt namn är Camilla Johansson och jag läser examensarbetet på lärarprogrammet vid Umeå 
universitet.

Jag undrar om din personalgrupp vill medverka i en enkätstudie rörande lärarlegitimationens 
påverkan på yrkesstatusen? Enkäten är webbaserad och tar ca10 -15 minuter att besvara.

Jag har i detta mejl bifogat länken till enkätundersökningen och skulle vilja ha din hjälp med att 
skicka denna vidare i ett massutskick bland gymnasielärare inom er organisation. Därigenom 
godkänner du att jag vänder mig direkt till lärarna med enkäten. Enkäten är anonym och namnet på 
er skola kommer inte att finnas med i det färdiga examensarbetet.

Enkäten finns på: 
https://docs.google.com/forms/d/1nAVN2CjJVdvtUbxJUhKv2FhVQTeZGkdApidDyY_8Fbs/viewf
orm

Jag skulle vilja att du meddelar mig om du tycker att detta är okej, samt meddela mig när du skickat
ut enkäten till lärarna på din skola.

Om du har några frågor som du vill diskutera innan du skickar ut enkäten är det bara att skicka ett 
mejl. Jag kollar min mejl regelbundet.

Tack på förhand

Camilla Johansson
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Bilaga 4

Visar hur många respondenter i procent som ansåg en av sex valbara faktorer vara den minst viktiga för att höja 
läraryrkets status.

Visar hur många respondenter i procent som ansåg en av sex valbara faktorer vara den minst viktigaste för att höja 
läraryrkets status.
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