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Sammanfattning 
 
I samband med skolans decentralisering på 1980-talet uppstod det krav på att lärare skulle bli 

mer professionella i sin yrkesutövning. Då regeringen ställer högre krav på lärarna är det 

därför nu naturligt att de går lärarna tillmötes då det gäller en utredning om auktorisation. 

 

Vi valde att ställa oss frågan hur lärarfacklig press argumenterar för eller emot en 

lärarauktorisation för att uppnå det specifika syftet som är: att belysa vad en lärarauktorisation 

kan betyda för lärarkårens professionaliseringssträvanden. 

 

I vår empiriska undersökning valde vi att förhålla oss till metoden argumentationsanalys, då 

metoden lämpar sig bra när argument skall lyftas ut och förstås ur tidskrifter. Mer specifikt 

valde vi att förhålla oss till modellen orsak – problem – lösning för att få en överblick av och 

en insikt i argumentationen för eller emot en auktorisering.  

 

Med hjälp av metoden kom vi fram till att argumenten i hög grad kunde härledas till lärares 

professionaliseringssträvan mot ”social stängning”. Detta innebär att en eventuell 

lärarauktorisation skulle betyda en hel del för lärarkåren, exempelvis att lärarkåren lyckas 

avgränsa sig gentemot andra yrken och därmed kanske på sikt uppnå högre status.  
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1 Inledning 
 
Idén till vår uppsats började gro då vi läste en artikel i Dagens Nyheter den 3 januari 2006 där 

Skolminister Ibrahim Baylan och de två lärarförbundens ordföranden Metta Fjelkner och Eva-

Lis Preisz, gemensamt argumenterade för en utredning om en lärarauktorisation. Vi fann 

innehållet i texten mycket intressant eftersom det är en fråga som kan komma att påverka 

läraryrket och därmed oss själva och våra framtida kollegor. Som vi uppfattade insändaren så 

är frågan om lärarauktorisation inte en ny företeelse men ändå mer aktuell än någonsin 

eftersom skolministern nu lovade en utredning om auktorisation vilket officiellt bekräftades i 

slutet på mars. Sedermera under uppsatsens genomförande uttalade sig Allians för Sverige att 

även de ställer sig bakom en utredning om auktorisation vilket betyder att en utredning 

kommer att bli av oavsett vilken regering som kommer till makten efter höstens val 

(maktskifte06.se). I och med att vi valde en angelägen fråga var vår förhoppning att vi skulle 

kunna bidra till en nyansering av debatten kring auktorisation. Artikeln i Dagens Nyheter gav 

uttryck för en strävan att förändra förutsättningarna i lärarkåren. Denna strävan har vi försökt 

ringa in i vår förankring genom att ta del av forskning i ämnet. Sedermera har syftet vuxit 

fram i uppsatsen då vi valde att undersöka vad en lärarauktorisation kan betyda för lärares 

professionaliseringssträvan. Vägen dit utkristalliserades då det inte fanns politiska dokument 

att analysera, utan istället valde vi att ta del av lärarfacklig press och dess argumentation för 

att få en förståelse av vad en lärarauktorisation skulle kunna betyda för lärarkåren och dess 

professionaliseringssträvan.  
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2 Bakgrund 
 
Mot bakgrund av vårt syfte och frågeställning blir det aktuellt att först försöka redogöra för 

begreppen auktorisation och professionalisering och vilka strategier som kan finnas för att nå 

en auktorisation och därmed erhålla en professionell status. Därefter försöker vi redogöra för 

uttryck och innebörder av lärares professionaliseringssträvan. Tanken med förankringen är att 

klargöra de för uppsatsen relevanta begreppen och dess sammanhang, samt att förankra vårt 

forskningsproblem, det vill säga, vad en auktorisation skulle kunna innebära för en 

professionaliseringssträvan i lärarkåren. Denna bakgrund skall ses som en introduktion i 

forskningsområdet samt en förutsättning för vår empiriska undersökning.  

 

2.1 Auktorisation - vad är det? 
 
Gunnel Colnerud & Kjell Granström (2002) menar att en auktorisation tillskrivs 

professionella yrkesgrupper s.k. professioner, vilket innebär att staten givit en formell 

legitimation att utöva yrket.  Inga andra än de legitimerade får använda sig av yrkestiteln och 

heller inte utöva yrket. Med en auktorisation följer vissa privilegier såsom att yrkesgruppen 

självständigt får bestämma både verktyg och tillvägagångssätt för hur arbetet skall utföras. 

Yrkesgruppen har även förtroendet att upprätthålla yrket genom att kontrollera 

yrkesutövningen internt samt dess utbildning. Mats Ekholm (1995) menar att med 

legitimitetsgivning följer bestämda krav på den aktuella utbildningen samt en kvalitetskontroll 

av densamma. Efter fullgjord utbildning granskas även yrkesutövarna efter hur de klarar av 

yrket. Vid eventuella brister kan legitimationen dras in.  

 

Staffan Selander (1993) menar att vad som skiljer ett auktoriserat yrke (profession) från ett 

icke-auktoriserat (förutom den grundläggande samhälleliga sanktionen) är att de lyckats 

organiseras sig kring sin formella kunskap och skapat en yrkesförening med införda etiska 

regler. Barbro Strömberg (1994) exemplifierar tydligare gränsdragningen mellan professioner 

och icke-professioner via ett antal aspekter.  De professionella har i större utsträckning än de 

icke-professionella en systematisk teori som innebär att det krävs forskning eller andra 

vetenskapliga arbeten som fokuserar på yrkeskategorin. Steffan Lind (2000), menar att den 

systematiska teorin även måste vara förankrad i yrkesutövningen. En annan aspekt är enligt 

Strömberg (1994) att yrkesgruppen genom samhällelig sanktion kan nå en hög grad av 
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professionell auktoritet vilket innebär att yrkesgruppen erkänns kunskaps- och 

bedömningsmonopol inom den egna professionen. Detta innebär att endast de professionella 

äger tillträde till yrkesutövningen och därmed utestängs lekmän genom statligt utförda 

behörighetskrav såsom legitimering. En ytterligare aspekt som professioner besitter är 

utarbetade etiska koder som innebär en skyldighet att utöva sin profession med emotionell 

neutralitet och universalism. Konkret innebär detta att den professionelle agerar likvärdigt 

oavsett klienters bakgrund såsom etnicitet, kön, religion etcetera. Den sista aspekten 

Strömberg tar upp är den professionella kulturen som karakteriserar av att den bland annat 

innefattar ett eget fackspråk, egna symboler, egen debatt samt dess speciella miljö som är 

framvuxen ur en lång gemensam utbildning.  

 

2.2 Lärarförbundens förslag till auktorisering 
 
I Skolvärlden nummer 12, 2005 står att läsa om den auktorisation som Lärarnas riksförbund 

och Lärarförbundet vill införa. Auktorisationen som de förespråkar kommer att likna den som 

läkare har idag då den skall utfärdas och kunna återkallas av en fristående nämnd eller 

myndighet samt ha stöd i lagstiftningen. Det förslag om auktorisation som finns idag bygger 

på att läraren är utbildad och behörig, vidare måste läraren ha arbete i yrket i en viss tid och 

förbundit sig att följa de yrkesetiska reglerna. Vissa uppgifter kommer bara auktoriserade 

lärare att få utföra.  

 

Lärarförbundets förbundsstyrelse har även antagit nio principer för auktorisation. Dessa kan 

vara intressanta att se på då det tydligare kommer att framgå vad en eventuell auktorisation 

avses leda till. I Lärarnas Tidning nummer 22/2005 står att läsa under rubriken; ”nio principer 

för auktorisation”: 
1. Systemet kräver lagstöd och statlig medverkan. Det är ingen fråga endast för parterna. 

2. Systemet ska omfatta alla skolformer. 

3. Systemet ska omfatta både kommunala och fristående skolor samt förskolor. 

4. Det ska bygga på skollagens krav på behörighet. 

5. Utöver lärarutbildning ska det ställas krav på mer kompetens och erfarenhet från lärararbete. 

6. Ska leda till ökad kvalitetssäkring av vissa arbetsuppgifter.  

7. Ska förtydliga lärares yrkesansvar. 

8. Ska främja arbete enligt ”god lärarsed” 

9. Ska innehålla möjlighet att dra in auktorisationen – desauktorisation (Lärarnas tidning 2005/2006, nr22 

sidan 13).  
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2.3 Vad är professionalisering? 
 
Gunnel Colnerud (1995) karakteriserar professionalisering som en rörelse och en strävan i en 

yrkesgrupp att nå professionell status. Ann-Sofie Jonasson (1995) säger att professionalisering 

är en process hos icke-professionella yrkesgrupper att uppnå professionell status, att erhålla 

auktorisation är en del av professionaliseringsprocessen. Jonasson menar vidare att 

professionalisering kan användas som ett begrepp för fördjupning och förstärkning av yrkets 

karaktär. Enligt Tomas Englund (1995) kan begreppet professionalisering förstås som en 

yrkesgrupps historiska - och sociala strävanden efter profession och status i samhället. Det 

innebär att professionaliseringen visar på en yrkesgrupps styrka och auktoritet. För att kunna 

nå en högre status menar Kjell Granström (1995) att en yrkesgrupp bör bl.a. uppnå autonomi 

och en egenkontrollerad etik. När en yrkesgrupp har fått större självstyre/autonomi kan den 

kontrollera den egna yrkesutövningen i hög grad. Genom bl.a. stängning och andra egna 

uppsatta regler reglerar yrkesgruppen den egna marknaden. Ingrid Carlgren (1995) menar att 

en yrkesgrupps professionaliseringssträvan kan leda till större makt och inflytande i 

samhället, samtidigt sker detta på bekostnad av andra grupper i samhället. En yrkesgrupps 

professionaliseringssträvan kan möta motstånd hos andra grupper vilket gör att denna process 

inte är helt oproblematisk. För att tydliggöra detta kan vi nämna att lärares strävan efter högre 

status kan stå i konflikt med föräldrar och elever, vars insyn och inflytande i skolan minskar 

desto mer makt och inflytande lärarna får. Vi kan exemplifiera detta med att om lärarna får 

högre status ökar yrkesgruppens respekt visavi föräldrar och elever. Birte Ravn (1993) för 

tanken vidare och ser detta som ett demokratiproblem och menar att lärares vilja att avgränsa 

sig och kontrollera yrkesutövningen står i strid med skolans demokratiuppdrag. Colnerud & 

Granström (2002) menar att en strävan mot professionell status finns hos yrkesgrupper, trots 

dess problematik, kan ha många skäl, men grundläggande är orsaken att erhålla förmåner 

gentemot andra yrkesgrupper i samhället. Med förmåner avses bland annat lön, arbetsvillkor 

samt aktning och respekt från samhället.   
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2.4 Strategier för att nå professionell status och en sanktionerad 
auktorisation  
 
Det finns många professionaliseringsstrategier som syftar till att nå professionell status samt 

en sanktionerad auktorisation. En av dessa teorier som enligt Lind (2000) är influerad av Max 

Weber benämns Social Closure och kan översättas till social stängning. Den sociala 

stängningen kan ses som en process där en viss yrkesgrupp försöker avgränsa sig gentemot 

andra och därmed söka monopol på den egna arenan. Strömberg (1994) menar att i den 

sociala stängningsteorin ingår begreppen uteslutning/exkludering och monopolisering. 

Uteslutningen/exkluderingen är en inifrånstrategi som syftar till att utestänga de som inte 

tillhör den egna gruppen. Strategin är ett medel till att säkra arbetsmonopol för den egna 

gruppen och därmed kunna kontrollera den egna utbildningen och yrkesutövningen. 

  

Staffan Selander (1988) tar upp en annan strategi som han kallar för öppningsstrategier detta 

kan trots namnet egentligen ses som en stängningsstrategi. Det kan förklaras som att en 

yrkesgrupp allierar och samarbetar med andra grupper för att uppnå status och 

tolkningsföreträde inom ett visst område. När tolkningsföreträdet skapats försöker ofta 

yrkesgruppen stänga eller avgränsa yrkesområdet till förmån för det egna yrket. Strömberg 

(1994) menar att grupper som försöker uppnå professionell status ofta använder båda 

strategierna, framför allt stängning gentemot svagare grupper men öppningsstrategier 

gentemot redan etablerade professioner. Kortfattat kan man säga att stängnings- och 

öppningsstrategierna är första steget mot en yrkesgrupps professionalisering. Enligt vår 

mening är vägen härifrån mot en eventuell auktorisation däremot ganska lång.  

Selander (1988) menar att grundläggande i professionalisering är att via öppningsstrategi 

försöka få till stånd en forskningsanknytning till ämnet i olika universitetsdiscipliner. 

Selander (1993) menar vidare att ett sådant förvetenskapligande av yrket är ett sätt att 

professionalisera sig genom att få till stånd ett eget kunskapsområde och därmed på sikt 

uppnå status och kontroll över yrkesverksamheten. Ett förvetenskapligande är en grundsten i 

att vinna samhällets förtroende men för att erhålla en auktorisation har det historiskt sett 

krävts en stark organisering med bland annat tydliga etiska regler samt att yrkesutövarna har 

ett vetenskapligt förhållningssätt i yrkesutövandet. 
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2.5 Uttryck och innebörder av professionaliseringsstävanden i 
lärarkåren 
 
För att kunna se på vad en eventuell lärarauktorisation skulle kunna betyda för 

professionaliseringssträvanden i lärarkåren är det av vikt att först identifiera uttryck och 

innebörder av densamma.  

 

Enligt Carlgren (1995) uppkom en diskussion om lärares professionalisering i samband med 

skolans decentralisering på 1980-talet. Från att lärarna tidigare i hög grad varit centralt styrda 

och setts som genomförare av politiska beslut, har en förskjutning skett, och lärarnas nya 

funktion har blivit att utveckla nya lösningar av de centralt uppställda målen. Englund (1995) 

skriver att lärarna vunnit en viss autonomi då de fick större inflytande över sin yrkesutövning 

i samband med decentraliseringen. På samma sätt menar Carlgren (1995) att förändringen kan 

tolkas som ett politiskt erkännande av lärare som en professionell yrkesgrupp. Roger 

Fjellström (2006) slår fast att de professionella lärarna var en viktig förutsättning för den 

decentraliserade och målstyrda skolan. Att statliga utredningar använde uttrycket 

professionella lärare i offentliga sammanhang var uttryck för fler och skärpta krav på lärares 

kompetens. Detta kan ses som att staten inledde processen mot en ökad 

lärarprofessionalisering där lärarna efterhand involverats. Enlig Strömberg (1994) har lärare 

och andra pedagoger steg för steg skapat utrymme för diskussion om professionalisering i 

bland annat facktidskrifter, vetenskapliga skrifter och konferenser. Detta har mynnat ut i en 

professionaliseringssträvan inom yrkesgruppen.   

 

En viktig aspekt enligt Lind (2000) är den sociala stängningen som syftar till att avgränsa och 

utestänga andra aktörer, dvs. söka monopol på den egna arenan. Enligt Jarl Stormbom (1993) 

har lärarna under de senaste årtiondena organiserats sig i större uträckning än tidigare och 

därmed har en professionaliseringssträvan uppkommit. Den ökade organiseringen har dock 

inte ännu lett till stängning av yrket. Däremot råder det inga tvivel om att det inom lärarkåren 

finns en professionaliseringssträvan och en ambition att stänga yrket. Exempelvis är 

lärarförbundens förslag till auktorisering ett tydligt uttryck för en sådan strävan där man 

kräver att endast behöriga lärare får utöva yrket.    

 

Ett förvetenskapligande av läraryrket kan ses som en ytterligare professionaliseringssträvan 

inom lärarkåren. Genom att förvetenskapliga kunskaperna närmar sig lärarkåren andra 
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professioner. Tecken på att lärarna har en strävan att förvetenskapliga det egna yrket kan ses 

på högskolor och universitet runt om i landet där professorstjänster inrättats inom didaktik och 

pedagogiskt arbete. Detta tolkar Colnerud & Granström (2002) som att även staten ställer sig 

välvilligt till ett förvetenskapligande av läraryrket. Ett förvetenskapligande av läraryrket 

innebär mer konkret att den ”tysta kunskapen” som lärare förhåller sig till kan analyseras och 

systematiseras och därmed underlätta för blivande lärare att bli mer medvetna om sin roll och 

sitt agerande i skolmiljön (Colnerud & Granström 2002). 

 

Enligt Colnerud & Granström (2002) erbjuder den nya lärarutbildningen i viss mån en 

gemensam vetenskaplig kunskapsbas för blivande lärare. Lärare har tidigare saknat denna 

gemensamma utbildningsfas men i och med den nya lärarutbildningen står lärarkåren inför en 

omvälvning som kan leda till en gemensam vetenskaplig bas. En förankrad vetenskaplig bas 

är enligt Granström (1995) ett kraftfullt sätt att förbättra kompetensen hos lärare. 

Kompetensförbättringen bottnar i att lärares handlande medvetandegörs och att lärarna hela 

tiden reflekterar över sitt val av undervisning mot ett annat. Förbättrad kompetens är en av 

grundpelarna i lärarförbundens förslag till en lärarauktorisation och kan därmed också ses 

som en professionaliseringssträvan. 

 Kollektiva diskurser över innehållet bekräftar Englund (1995) vara en vital förutsättning för 

ett yrkes utveckling. Kajsa Falkner (1996) menar att det är viktigt att lärarna tar ett aktivt 

ansvar för sin verksamhet genom att ställa de tre didaktiska frågorna: vad, hur och varför. 

Tidigare har lärare endast ställt frågan om hur de skall nå de fastställda målen men i och med 

lärarna fått ökat styr- och undervisningsinflytande har varför - frågan nu ställts och ett 

medvetande kring ett klarare förhållningssätt aktualiserats. 

Genom den nya lärarutbildningen får studenterna en gemensam vetenskaplig bas, detta kan 

ses som en professionaliseringssträvan. Selander (1993) menar att ett gemensamt 

förhållningssätt i yrkeslivet försvårar för icke-professionella att inta rollen som lärare då de 

inte förfogar över dessa kunskaper. Leif Isberg (1993) slår fast att lärarutbildningens mål är 

att forma professionella lärare vilket ytterligare stärker tanken om att detta är ett uttryck för en 

professionaliseringssträvan. Denna strävan syftar till en social stängning av yrket gentemot 

andra yrken vilket även kan leda till att lärarna kan ses som experter på sitt område. Falkner 

(1996) hävdar att då en lärare intar rollen som fackman eller expert på undervisning, kan 

denne få tolkningsföreträde gentemot andra aktörer såsom lekmän. Emellertid finns ett 

problem med att lärarna intar rollen som ”expert” då de kan motivera sina handlingar i 

egenskap av sin status som professionell. Detta kan leda till att lärarna inte längre blir tvungna 
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att argumentera för sitt handlande. På så sätt sätts det kommunikativa handlandet ur spel 

vilket Englund (1995) menar är en vital förutsättning för yrkets förutsättning.  

 

Colnerud & Granström (2002) menar att ett annat uttryck för professionaliseringsstävanden i 

lärarkåren är att lärarförbunden år 2002 själva tog fram ett dokument innehållande yrkesetiska 

regler. Colnerud (1995) menar att då en profession kan visa upp yrkesetiska regler uppvisar 

yrkesgruppen en egen strävan efter hög etisk standard. Det är ett redskap för professionens 

marknadsförande samt ger ett förtroende gentemot allmänheten. Likaså menar Fjellström 

(2006) att då lärarkåren kan visa upp en uttrycklig yrkesetik förändras kårens status. 

Läraryrket övergår då från att vara bara ett yrke till ett yrke med karaktär av profession. 

Därmed stärks lärarkårens anseende, tilltro och respekt vilket bidrar till en starkare ställning i 

samhället. Dagens problem menar Colnerud & Granström (2002) är att 2002 års etiska normer 

ännu inte är fast förankrade hos lärarkåren och därmed är respekten och förtroendet för kåren 

fortsatt svagt. Colnerud (1993) menar att en avsaknad av i läraryrket förankrade gemensamma 

yrkeskoder leder till att lärarna tvingas handla i godtycke i förhållande till eleverna. Detta 

godtyckliga handlande innebär att eleverna är utelämnade till lärarnas moraliska och 

reflekterande ansvar. Avsaknaden av tydliga etiska koder i tidigare lärarutbildningar kan ha 

lett till att respekten för läraryrket precis som Ekholm (1995) tidigare påpekat inte varit 

särskilt påfallande. En förankrad yrkesetik skulle enligt Colnerud (1995) kunna betyda en hel 

del för allmänhetens förtroende för läraryrket.   

Gemensamma uttalade yrkesetiska normer skulle kunna innebära att omgivningen vet vad de 

kan förvänta sig av lärare i deras yrkesroll. Detta kan även leda till ett förtroende från 

allmänheten att lärare är kompetenta att i sin yrkesutövning både förse elever med kunskaper 

som är av värde för dem, samtidigt som elevernas välbefinnande värnas. Förtroendet bottnar i 

att lärarna med ett gemensamt etiskt förhållningssätt, inte har den frihet att i sin lärarroll 

handla som han/hon tycker, utan måste förhålla sig till de gemensamma normerna. Berit 

Cardell (2000) liksom Colnerud (1995) menar att det tycks vara svårt att konfrontera kollegor 

då de handlar kränkande mot eleverna. Med ett gemensamt förhållningssätt kan detta problem 

elimineras i och med att lärarna kan granskas av varandra såväl som av allmänheten. Därmed 

hindras de att handla oetiskt i förhållande till eleverna.  
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3 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med uppsatsen är att belysa vad en lärarauktorisation kan betyda för lärarkårens 
professionaliseringssträvanden. 
 
Uppsatsen vägleds av följande fråga: Hur argumenterar de lärarfackliga tidningarna 
Skolvärlden och Lärartidningen för eller emot en auktorisation av läraryrket? 
 
 

4 Val av metod och urval 
 

Vi kommer i vår c-uppsats att använda den vetenskapliga metoden textanalys. Då vi ämnar 

undersöka lärarfacklig press lämpar sig textanalys som metod bättre än exempelvis intervju 

eller enkätundersökning. Vi väljer att undersöka lärarfacklig press eftersom Lärarförbundet 

och Lärarnas Riksförbund representerar många yrkesverksamma lärare. På så sätt får vi en 

mer tillförlitlig bild av lärares professionaliseringssträvanden än om vi hade tillfrågat enskilda 

lärare via intervju eller enkät. Vi väljer både Skolvärlden och Lärarnas tidning som underlag i 

vår empiriska undersökning. Huvudanledningen till detta val är dels att de båda facken strävar 

efter en lärarauktorisation och dels för att få en mer tillförlitlig bild över vad en auktorisation 

kan betyda för hela lärarkåren. Vi ämnar alltså inte undersöka om det finns skillnader i 

uppfattningar mellan de två fackliga organisationerna. Detta val gör vi mot bakgrund av en 

debattartikel i Dagens Nyheter (2006-01-03) där det tydligt framgår att de båda lärarfacken 

står enade. Eftersom detta är ett tämligen aktuellt ämne har vi valt artiklar som avhandlar 

ämnet auktorisation ur årgång 2005 och 2006, i de båda fackliga lärartidningarna.   

Summa artiklar: 2005: 5 st.   

                           2006: 3st 

 

4.1 Vad är textanalys?  
 
För att kunna göra en textanalys måste man först ha vetskap om vad en text är. Enligt Göran 

Bergström & Kristina Boreus (2005) är text meningsbärande teckensystem som kan ta sig 

olika former såsom text, bild och film med mera. Texter kan vara av varierad art och 

komplexitet. Texter har två huvudfunktioner, för det första uttrycker språket tankar och idéer, 

därmed kan en författare använda text för att reflektera och uttrycka åsikter. För det andra, 

utnyttjar vi språket i sociala relationer med andra, till exempel för att ställa en fråga, 



 10

informera, eller att uttrycka en åsikt. Texter kan även användas till många olika saker och kan 

utgöras av bland annat recept, tidningsnotiser och böcker. För att analysera texter behövs 

enligt Hellspong & Ledin (1997) en textmodell att utgå ifrån. Den ger en allmän bild av 

texters uppbyggnad och med den förståelsen kan man målmedvetet och planmässigt styra 

analysen i rätt riktning.  

Genom att kritiskt läsa och analysera texter kan vi undersöka vår frågeställning i ett visst 

specifikt syfte.  

 

Då vi ämnar analysera lärarfacklig press måste vi vara införstådda med att vissa textanalytiska 

metoder lämpar sig bättre än andra. Vi fann genom att ta del av textanalytiska metodböcker 

två metoder särskilt lämpliga. Dessa två metoder benämns diskursanalys och 

argumentationsanalys. Efter övervägande har vi kommit fram till att en argumentationsanalys 

lämpar sig bäst för oss att nå vårt syfte. Vårt val stödjer vi genom att vi ämnar leta argument i 

lärarfacklig press, för och emot en lärarauktorisation, snarare än diskurser gällande samma 

ämne. Marianne Winter Jörgensen & Louise Philips (2000) säger att diskursanalys lämpar sig 

för undersökningar av kommunikationsprocesser i olika sociala sammanhang, till exempel i 

organisationer och institutioner. Med en annan vinkling på vår fråga/syfte skulle denna metod 

vara tillämplig men efterhand som vår fråga/syfte mer klart utkristalliserat sig har metoden 

argumentationsanalys för oss blivit mer och mer självklar. Konkret hur vi har tänkt oss vår 

argumentationsanalys beskrivs under rubriken tillvägagångssätt. 

 

4.2 Vad innebär en argumentationsanalys? 
 
Bergström & Boréus (2005) menar att argumentationsanalys är användbar då artiklar, 

insändare och politiska dokument skall analyseras. Då vi ämnar undersöka lärarfacklig press 

stödjer detta vårt val av metod. Målsättningen med en argumentationsanalys är delvis att söka 

avgöra huruvida de förda argumenten styrker eller undergräver en bestämd ståndpunkt, dvs. 

ståndpunktens beviskraft och hållbarhet. I argumentationsanalys kan man vidare identifiera 

minst tre syften, dessa är: 1 deskriptivt 2 föreskrivande 3 beviskraft. Den deskriptiva analysen 

går ut på att finna en eller flera teser i en text alternativt en debatt. Teserna är syftet med 

texten som författaren argumenterar för eller emot. Tesen i sig fungerar inte som ett argument 

för eller emot något annat påstående (Bergström & Boréus 2005). Tesen finns i texten men 
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den är inte alltid uttalad, det innebär att tesen ibland är underförstådd (Hellspong & Ledin 

1997). 

 

Normalt sett är första steget i en argumentationsanalys enligt Bergström & Boréus (2005) att 

hitta tesen och sortera argumenten för och emot den. Argument direkt för tesen eller för något 

argument kallas för pro-argument och ett motargument till antingen tesen eller ett annat 

argument kallas för contra-argument. Nästa steg är det föreskrivande, som syftar till att 

undersöka om argumentationen lever upp till vissa normer, framförallt mot kriterierna 

saklighet och rationalitet. Motiverar skribenten sina ståndpunkter med hjälp av tveksamma 

argument (argumentationsfel) som kanske inte hör till saken, eller finns det risk för att 

argumenten kan misstolkas? Hellspong & Ledin (1997) menar att om ett argument skall 

uppfattas som ett argument måste det på något sätt angå tesen. Det sista steget är enligt 

Bergström & Boréus (2005) att söka avgöra argumentationens beviskraft. Detta görs genom 

att kontrollera om de anförda argumenten verkligen stärker den antagna ståndpunkten (tesen). 

Varje argument granskas och värderas för att sedan göra en sammanvägning av beviskraften 

för att se om den är rimlig och trovärdig. I vårt fall skulle vi kunna bedöma denna 

trovärdighet i relation till vår bakgrund. Argumentationer bör enligt Bergström & Boréus 

(2005) sättas i relation till befintliga sammanhang då argumentationen inte är isolerad . 

 

 

4.3 Genomförande av argumentationsanalys 
 
Argumentationsanalys är mot bakgrund av det ovan nämnda, en bra metod att använda i vår 

empiriska undersökning där vi ämnar undersöka facklig press där en strävan och en vilja att 

nå en auktorisation förmedlas. Vi utesluter inte att dessa texter skulle kunna vara av 

övertygande art dvs. att författaren/ författarna försöker övertyga läsaren om att exempelvis en 

lärarauktorisation är av godo utifrån den ena och den andra aspekten. Det är inte säkert att en 

sådan text är objektiv utan kan mycket väl innehålla värderingar som vi i så fall måste förhålla 

oss till i vår analys. Textens trovärdighet och argumentens hållbarhet kan med en 

argumentationsanalys behandlas och visa på var argumenten för eller emot en auktorisation 

kommer ifrån, och vem som står för dem (Bergström & Boréus 2005). 
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 Vi kommer inte att göra en regelrätt argumentationsanalys där man först finner tesen för att 

sedan hitta pro- och contraargument eftersom tesen i vårt empiriska material inte 

nödvändigtvis stämmer överens med vår fråga/syfte. Hellspong & Ledin (1997) avråder från 

att mekaniskt följa en analysmodell eftersom helheten då kan förloras ur sikte. Författarna 

hävdar vidare att vi måste lita på vårt eget omdöme trots att vi har en strukturerad modell att 

utgå ifrån. Vårt omdöme säger oss att tesen inte blir relevant, däremot kommer vi likt en 

argumentationsanalys att leta efter argument för och emot en lärarauktorisation. I vår 

resultatredovisning kommer vi att försöka visa på argument för eller emot en 

lärarauktorisation via modellen: orsak – problem – lösning. På så sätt kan vi få en överblick 

av och en insikt i argumentationen för eller emot en auktorisering men även vilket/vilka 

problem en auktorisation kan lösa samt orsaken till det problemet. De eventuella argument 

som inte passar in i mallen för orsak – problem - lösning kommer vi att redogöra för under 

rubrikerna övriga argument för en lärarauktorisation och övriga argument emot en 

lärarauktorisation. Vårt tillvägagångssätt syftar till att hitta argument för eller emot en 

lärarauktorisation och för att vi inte skall missa relevanta argument, alternativt förlora 

helheten ur sikte, använder vi oss av modellen orsak - problem – lösning samt övriga 

argument för eller emot en lärarauktorisation. 

 

När vi avklarat detta moment blir nästa steg att försöka kategorisera argumenten eftersom en 

auktorisation troligen kan innebära olika saker för lärarkåren. Uppdelningen är relevant för att 

förstå hur de båda lärartidningarna argumenterar för eller emot en lärarauktorisation samt 

vilken innebörd och bärkraft argumenten har i den specifika kategorin. Vilka problem en 

auktorisation kan lösa samt orsaken till dessa problem är också något som kommer att 

behandlas för att förstå helheten kring auktorisationsfrågan. Efter det att vi sorterat 

argumenten i kategorier kommer vi att samla de argument som har auktorisation som lösning. 

Detta gör vi för att det lättare skall framgå för läsaren vilka problem en auktorisation löser. Då 

vi har identifierat, kategoriserat och sammanfattat argumenten för eller emot en 

lärarauktorisation ämnar vi att försöka sätta dessa argument i relation till vårt syfte som är att 

belysa vad en lärarauktorisation kan betyda för lärarkårens professionaliseringssträvanden. 

Vår avsikt är att visa på att vi uppfyller vårt syfte på ett kortfattat sätt, för att sedan under 

rubriken diskussion, mer ingående ställa vår undersökning mot vår förankring.  

 

 



 13

5 Resultatredovisning 
 
Under denna rubrik kommer vi att försöka identifiera uttryck för hur Lärarnas tidning och 

Skolvärlden argumenterar för en lärarauktorisation. Det är alltså inte våra uppfattningar som 

kommer att avhandlas utan det är lärarfackens uppfattningar. Vi ämnar göra detta enligt 

modellen orsak – problem – lösning och vi kompletterar detta med övriga argument för eller 

emot en auktorisation som inte passar in i modellen. Tabellerna som vi redovisar skall tolkas 

enligt denna modell och där har vi även lagt in en artikelnumrering i varje ny kolumn för att 

det lättare skall framgå ur vilket nummer vi hämtat argumenteringsexemplen. Likaså hänvisar 

siffrorna under rubrikerna övriga argument för eller emot en lärarauktorisation, till samma 

artiklar. Exempelvis så skall det tolkas som så att om det står en etta i kolumnen för orsak till 

ett argument, eller framför ett övrigt argument så är det hämtat ur artikel nummer ett. 

Fullständiga källhänvisningar till artiklarna finns under rubriken Tidskriftsartiklar i 

referenslistan. 
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5.1 Argument i modellen orsak – problem - lösning 
 

 

Orsak Problem Lösning 

(1)1Arbetsliv och samhälle 

ställer allt högre krav på 

eleverna, både då det gäller 

kunskaper och förmåga att 

fungera i arbetslivet. 

Svenska skolan står 

inför stora 

utmaningar då 

skolan måste 

utvecklas. 

Auktorisation kan vara en väg för att 

kvalitetssäkra yrket genom att lärarna 

ges möjlighet och förutsättningar att 

utveckla skolan och yrket vilket i sin tur 

kan skapa förtroende hos föräldrar och 

allmänhet. Läraryrkets bas måste 

stärkas. Det behövs fler lärare med 

forskarutbildning samt fler som forskar 

om skolan. En auktorisation främjar 

också en utveckling av skolans 

arbetsorganisation genom att 

auktoriserade lärare får särskilt ansvar 

för vissa mer kvalificerade 

arbetsuppgifter inom skolans 

organisation.   

(2)2Skolledningar och 

kommuner saknar en 

systematisk uppföljning av 

elevers resultat. 

Uppföljningen av 

elevers kunskaper 

är bristfällig. 

En nationell auktorisation skulle främja 

en ökad måluppfyllelse i skolan. 

Uppföljning av elevers resultat måste 

ske på ett så systematiskt sätt som 

möjligt. Kommunikationen mellan skola 

och hem måste bli tydligare.  

                                                 
1 Lärarnas Tidning 2006, nr 1 
2 Skolvärlden 2005, nr 18 
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Orsak Problem Lösning 

(3)3Dålig kvalitet på 

lärarutbildningen. 

Nyutbildade lärares 

kunskaper 

motsvarar inte de 

krav som ställs i 

arbetslivet. 

Vi måste ha en lärarutbildning av högsta 

kvalitet och med stor legitimitet hos 

båda avnämare i form av arbetsgivare 

och högskolor men också hos föräldrar 

och elever. Med en auktorisation 

kommer inte lärarutbildningen att bli 

ifrågasatt.  

(3)Kvaliteten i skolan måste 

höjas. 

Läraryrket måste 

utvecklas. 

Vi måste pröva nya vägar för att Sverige 

skall kunna beteckna sig som en 

kunskapsnation med välutbildade 

medborgare som en av naturtillgångarna. 

Det finns ingen mer framgångsrik väg än 

att satsa på lärarna. Det krävs alltså en 

lärarutbildning där de blivande lärarna i 

grundskolan senare år och gymnasiet får 

djupare ämneskunskaper. Lärare i de 

tidigare åren skall ha gedigen kunskap 

om hur läs-, skriv- och 

matematikinlärning sker. 

(4)4 Var fjärde kommun har 

sagt upp behöriga lärare det 

senaste året.  

Det finns ca 20 % obehöriga 

lärare på skolor runt om i 

landet. Arbetslösheten bland 

de nyutexaminerade lärarna 

stiger.  

Internationella 

såväl som 

nationella 

utvärderingar har 

gett oroande besked 

om svenska elevers 

resultat. I 

jämförelse med 

andra länder halkar 

Sverige efter.  

Eleverna behöver lärare med gedigen 

utbildning. Lärarna måste ha både 

ämneskunskaper och pedagogisk 

utbildning. En sådan utbildning kräver 

mellan 4-5 år där ämnesstudier utgör en 

väsentlig del.  

                                                 
3 Skolvärlden 2006, nr 7 
4 Skolvärlden 2005, nr 12 
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Orsak Problem Lösning 

(4) Huvudmännens 

personalplanering är dålig.  

Var fjärde kommun har sagt 

upp behöriga lärare det 

senaste året samtidigt som 

det finns ca 20 % obehöriga 

lärare på skolor runt om i 

landet. Obehöriga lärare 

uppehåller tjänster. 

Nyutexaminerade 

får inte arbete.  

 

Kommunernas ekonomi är stark vilket 

innebär att det borde finnas möjlighet för 

kommunala såväl som privata huvudmän 

att se om sitt hus. 

Intentionerna om avtalet om mentorskap 

måste förverkligas, det vill säga: låt 

erfarna lärare lotsa in oerfarna dito i 

yrket. 

(5)5 Resultaten kan inte 

förbättras om det inte görs 

någon åtskillnad gällande 

vad de utbildade och de 

obehöriga lärarna får utföra 

för arbete.  

Skollagen räcker 

inte till för att 

garantera 

likvärdheten och 

kvaliteten i 

undervisningen. 

Det krävs en auktorisation för 

kvalitetssäkring och rättssäkerhet för 

eleverna.  

Dessutom krävs ökad 

professionalisering där lärarförbundens 

etiska principer kan ses som ett 

inledande steg. 

(5) Det ställs större krav på 

lärare idag. 

Läraryrket har 

blivit allt mer 

komplext. 

En auktorisation bekräftar den 

kompetens som man tillägnat sig.  

Mentorskap för nyutbildade lärare 

efterfrågas.  

(6)6 Alla som undervisar 

benämns som lärare i 

skollagen, oavsett om de är 

behöriga eller ej. 

Hur ska man 

hantera de 20 % 

som undervisar i 

svenska skolor utan 

ämnesbehörighet? 

Förslag till ny skollag där skollagen tar 

hand om vad de obehöriga inte får göra, 

samt benämna dem på något sätt. 

Behörigheten måste värnas om unga ska 

tycka det är värt mödan att utbilda sig 

till lärare. 

 

                                                 
5 Lärarnas Tidning 2006, nr 3 
6 Skolvärlden 2005, nr 3 
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Orsak Problem Lösning 

(7)7Sverige har ett extremt 

decentraliserat resurs- och 

dimensioneringssystem när 

det gäller högre utbildning. 

Regering och riksdag 

tillsätter inte nödvändiga 

pengar. 

Det finns för få 

platser på 

lärarutbildningen 

om man vill att 

samtliga tjänster 

skall vara besatta 

med behöriga år 

2010. 

Öka antalet platser på lärarutbildningen 

och ta behörighetskravet på allvar.  

Agera för att förse de obehöriga med 

adekvat utbildning exempelvis genom 

SÄL. 

(8)8 Skillnaden mellan 

behöriga och obehöriga 

lärare är otydlig och även 

vilka kvalitetskrav man har 

rätt att ställa på en lärare. 

Skollagen är viktig 

men den räcker inte 

till för att garantera 

kvaliteten i skolan.  

Auktorisation.  

 

 
 
 

5.2 Övriga argument för en auktorisation (pro – argument) 
 
Under rubrikerna ”övriga argument för/emot en auktorisation redovisas de argument som inte 

passade in i modellen orsak – problem – lösning”. Det kan ha varit så att det endast fanns en 

lösning till problemet men ingen orsak osv.  

(1) En auktorisation skulle stärka dagens sammanhållna lärarutbildning och därmed bilda bas 

för läraryrket.  

(2) Frågan om auktorisation bör utredas eftersom den skulle kunna främja en ökad 

måluppfyllelse i skolan och öka lärarnas status. 

(3) Auktorisation handlar om elevers möjligheter att nå målen. Det är en kvalitetsfråga inte 

bara för skolan utan för hela samhället. 

(8) Auktorisering kommer sannolikt att höja statusen för lärare. Yrket kommer att bli mer 

attraktivt om läraren känner att hon eller han inte är utbytbar mot vem som helst. Därmed kan 

                                                 
7 Skolvärlden 2005, nr 12 
8 Lärarnas Tidning 2005, nr 22 
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auktorisationen ses som en kvalitetsstämpel. Med en auktorisation vet både elever och 

föräldrar att läraren har rätt utbildning, rätt kompetens och erfarenhet.  

 

    

5.3 Övriga argument emot en auktorisation (contra - argument)  
 
(7) En auktorisation kommer inte att förändra något gällande de obehöriga i skolan. Risken 

finns att det enda som händer är att de 22 procenten obehöriga förblir 22 procent obehöriga 

men även oauktoriserade.  

(8) Enskilda ledamöter i lärarförbundets styrelse har uttalat sig skeptiska till en auktorisation. 

Yvonne Bengtsson menar att en auktorisation inte kommer att lösa några av de problem som 

finns. Hon efterfrågar hellre en skärpning om behörighet i skollagen. Vidare menar hon att det 

borde bli lättare att överklaga att en obehörig fått ett jobb.  
 

5.4 Lärarauktorisation som orsak – problem – lösning 
 
Under denna rubrik kategoriserar vi de argument gällande lärarauktorisation vi funnit i 

Skolvärlden och Lärarnas Tidning. Vi har delat in argumenten i kategorier och samlat 

närliggande argument under respektive rubrik.  

 

5.4.1 Kvaliteten i lärarutbildningen 
 

Den första gruppen av argument handlar om lärarutbildningens kvalitet och dess betydelse för 

lärarkåren. I artikel (3) står det att lärarutbildningen inte förser lärarstudenterna med adekvata 

kunskaper som motsvarar de krav som väntar i arbetslivet. Lärarnas Riksförbund menar att 

kvaliteten i lärarutbildningen är för dålig. Lösningen på problemet är att höja kvaliteten i 

utbildningen vilket skulle ge en legitimitet åt yrkesgruppen. Med en auktorisation skulle 

lärarutbildningen inte bli ifrågasatt. Vidare i artikel (1) kan man utläsa att en auktorisation 

skulle stärka dagens sammanhållna lärarutbildning och bilda bas för yrket. Vad kan vi då 

utläsa av detta? Enligt lärarnas riksförbund löser inte en auktorisation problemet med den låga 

kvaliteten i utbildningen, snarare efterfrågas en kvalitetshöjning i utbildningen där en 

auktorisation kan stärka densamma och på sikt bilda bas för yrket och därmed ge en 
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legitimitet åt yrket på sikt. Argumentet då det gäller att lärarutbildningen inte kommer att bli 

ifrågasatt tycker vi är lite ”svajande” eftersom det uppenbarligen enligt lärarförbunden primärt 

krävs en kvalitetshöjning snarare än en auktorisation för att förbättra kvaliteten i 

lärarutbildningen. Efter det att en kvalitetshöjning skett, kan man enligt deras resonemang 

tänka sig att en auktorisation kan stärka utbildningen och dess anseende.   

 

5.4.2 Behörighet och kvalitet i skolan  
 

Enligt artikel (4) anser lärarnas riksförbund att det finns en behörighetsproblematik i skolan. 

Nyexaminerade lärare får inte jobb på grund av att huvudmännens personalplanering är dålig 

samt att 20 % obehöriga lärare uppehåller tjänster. Dessutom har var fjärde kommun i landet 

sagt upp behöriga lärare det senaste året. Lärarnas riksförbund kopplar samman svenska 

elevers försämrade resultat med de många obehöriga lärarna i skolan. I artikel (5) framhävs att 

skollagen inte räcker till för att garantera likvärdheten och kvaliteten i undervisningen. 

Resultaten kan inte förbättras om det inte görs någon åtskillnad gällande vad de utbildade och 

de obehöriga lärarna får utföra för arbete. Liknande problematik och orsak till detta ges i 

artikel (6). I artikel (7) ser vi tecken på en professionaliseringssträvan där målet är att samtliga 

lärartjänster skall vara besatta med behöriga lärare år 2010. Idag utbildas det för få lärare för 

att denna strävan skall bli realitet. Frågan blir då hur man skall lösa problemet med de 

obehöriga lärarna? Problemet som vi tolkar det, är inte i första hand att det finns obehöriga 

lärare i sig, utan snarare ligger det primära problemet i vad som sägs i artikel (5): att det inte 

görs någon åtskillnad gällande vad de utbildade och de obehöriga lärarna får utföra för arbete. 

  

Vi har sett många förslag till lösningar på denna problematik. Ett förslag som är under 

utredning är förslaget till ny skollag där det bland annat utreds vad de obehöriga inte får göra 

till skillnad från de behöriga. De argumenterar även för en benämning på de obehöriga lärarna 

för att lättare kunna särskilja dem. I artikel (8) efterfrågar Yvonne Bengtsson också en 

skärpning om behörighet i skollagen. Vidare menar hon att det borde bli lättare att överklaga 

att en obehörig fått ett jobb. Emellertid framgår det i artikel (5) att det också krävs en 

auktorisation för kvalitetssäkring och rättssäkerhet för eleverna i skolan. Enligt artikel (8) kan 

en auktorisation tydliggöra vilka kvalitetskrav man har rätt att ställa på en lärare. Emellertid 

står inte detta oemotsagt i artikel (8) där Yvonne Bengtsson inte tror att en auktorisation löser 
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några problem. Varför en auktorisation inte kommer att lösa några problem framgår inte och 

därmed kan vi inte värdera hennes argument. 

 

Det sekundära problemet är att det finns obehöriga lärare i skolan. Det kan lösas på olika sätt, 

dels genom att öka antalet platser på lärarutbildningen och dels ta behörighetskravet på allvar 

som framgår av artikel (7). Enligt artikel (6) måste behörigheten värnas om unga ska tycka det 

är värt mödan att utbilda sig till lärare. Problemet med behörighetskraven kan även lösas med 

argumenten för lösning enligt artiklarna (4) och (5), då det tänkas vara viktigt med 

mentorskap för att lotsa in nyexaminerade lärare i yrket. Vi ser alltså en relevans med 

lösningarna i artikel (4) och (5) då det gäller behörighet och kvalitet i skolan. Dessa lösningar 

kan vara till hjälp då man ämnar byta ut de obehöriga lärarna med behöriga innan år 2010. 

Det krävs även att man agerar för att förse de obehöriga med adekvat utbildning exempelvis 

genom SÄL (7). Dessa åtgärder tordes inte vara orimliga enligt artikel (4) då kommunernas 

ekonomi är stark vilket innebär att det borde finnas möjlighet för kommunala såväl som 

privata huvudmän att se om sina hus.  

 

I denna fråga har vi även hittat contra-argument. I artikel (7) nämns att en auktorisation inte 

kommer att förändra något gällande de obehöriga i skolan. Risken finns att det enda som 

händer är att de 22 procenten obehöriga fortsätter att vara obehöriga men även oauktoriserade. 

Vi anser att detta argument inte går stick i stäv med ovanstående stycke eftersom det är 

möjligt att auktorisationen inte förändrar problemet med att det finns obehöriga lärare i 

skolan. Lösningen på detta problem är snarare som framgår i artiklarna att utbilda outbildade 

lärare, öka platserna på lärarutbildningarna i landet samt att ta behörighetskravet på allvar. 

Däremot kan en auktorisation leda till kvalitetssäkring och rättssäkerhet för eleverna i skolan. 

En auktorisation kan också tydliggöra vilka krav man kan ställa på en lärare respektive en 

outbildad lärare. En auktorisation och en skärpning av skollagen är enligt de två 

lärarförbunden lösningen på det primära problemet med att det inte görs någon åtskillnad 

gällande behöriga och obehöriga lärares arbetsuppgifter.  
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5.4.3 Lärares status och yrkesetik 
 
I artikel (8) framgår det att en auktorisering sannolikt kommer att höja statusen för lärare. 

Yrket kommer att bli mer attraktivt om läraren känner att hon eller han inte är utbytbar mot 

vem som helst. Därmed kan auktorisationen ses som en kvalitetsstämpel. Med en 

auktorisation vet både elever och föräldrar att läraren har rätt utbildning, rätt kompetens och 

erfarenhet. I artikel (2) anser författarna att en auktorisation bör utredas eftersom det troligen 

leder till en ökad status. Trots att denna argumentation ter sig något tunn, det vill säga: 

argumentens bärkraft är något bristande finner vi dessa argument rimliga. Enligt vad vi erfarit 

måste en auktorisation dock innefatta hög etisk standard med tydliga etiska koder för att den 

skall inge allmänhetens förtroende. Om auktorisationen innebär en hög etisk standard med 

tydliga yrkeskoder råder det inga tvivel om att elever och föräldrar kan förvänta sig att lärarna 

har rätt utbildning, kompetens och erfarenhet. Enligt artikel (5) finns det ett problem med att 

skolan idag inte kan garantera likvärdheten och kvaliteten i undervisningen för alla elever, vi 

har tidigare tagit upp detta problem under rubriken ”argument för behörighet och kvalitet i 

skolan”. Detta problem kan även läggas in under denna rubrik då problemet innefattar etiska 

tillvägagångssätt. I lösningen på detta problem framgår det att det krävs ökad 

professionalisering där lärarförbundens etiska principer är ett inledande steg för att ge alla 

elever en likvärdig utbildning.  

 

5.4.4 Måluppfyllelse i skolan 
 
Enligt artikel (3) handlar auktorisation om elevers möjligheter att nå målen. Det är en 

kvalitetsfråga inte bara för skolan utan för hela samhället. I artikel (5) framgår att det ställs 

större krav på lärare idag. En bidragande orsak till detta som vi ser det, kan hämtas från artikel 

(1) där det framgår att arbetsliv och samhälle ställer allt högre krav på eleverna både då det 

gäller kunskaper och förmåga att fungera i arbetslivet. Det är rimligt att anta att om arbetsliv 

och samhälle ställer högre krav på elevernas kunskaper medföljer också ett ökat krav på 

lärarna. Då skulle det också vara sannolikt att läraryrket blivit mer komplext vilket kan utläsas 

i artikel (1). Därmed står svenska skolan inför stora utmaningar och måste utvecklas. Vidare 

argumenterar artikel (3) för att kvaliteten i skolan måste höjas samt att läraryrket måste 

utvecklas. Dessa argument styrker därmed argumentens bärkraft och rimlighet. Enligt artikel 

(2) är uppföljningen av elevers kunskaper bristfällig. Detta beror på att skolledningar och 
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kommuner saknar en systematisk uppföljning av elevers resultat. Detta skulle kunna bero på 

att skolan inte lyckats utvecklas i samma takt som samhället och arbetslivet kräver. 

 

Enligt artikel (3) måste skolan pröva nya vägar för att Sverige skall kunna beteckna sig som 

en kunskapsnation med välutbildade medborgare som en av naturtillgångarna. Det är rimligt 

att anta att samhälle och arbetsliv ställer sig bakom ett sådant förslag så länge det genererar 

välutbildade medborgare.  

 

Vidare i artikel (3) kan man läsa att det inte finns någon mer framgångsrik väg än att satsa på 

lärarna. Satsningen kräver enligt artikel (3) en lärarutbildning där de blivande lärarna i 

grundskolans senare år och gymnasiet får djupare ämneskunskaper. Lärare i de tidigare åren 

skall ha gedigen kunskap om läs-, skriv- och matematikinlärning. Vi tolkar dessa lösningar 

som ett sätt att lösa problematiken med måluppfyllelsen i skolan. I artikel (4) och (5) talar 

man om mentorskap för nyexaminerade lärare vilket leder till att erfarna lärare lotsar in 

oerfarna dito i yrket. Enligt artikel (1) skulle en auktorisation främja en utveckling av skolans 

arbetsorganisation genom att auktoriserade lärare får särskilt ansvar för vissa mer 

kvalificerade arbetsuppgifter inom skolans organisation. Därmed skulle problemet med 

uppföljningen av elevernas resultat kunna förbättras. Vi ser det som rimligt att om 

uppföljningen av elevernas resultat förbättras kommer också en förbättrad måluppfyllelse. 

Denna tanke får stöd av artikel (2) som argumenterar för att en nationell auktorisation skulle 

främja en ökad måluppfyllelse i skolan. Ett annat perspektiv som också nämns som lösning på 

problemet i artikeln är att kommunikationen mellan skola och hem måste bli tydligare. Det är 

förstås också ett sätt att säkerställa att uppföljningen av elevers resultat sker på ett så 

systematiskt sätt som möjligt. 

 

5.5 Sammanfattande argument med auktorisation som lösning 
 
Under denna rubrik kommer vi kortfattat att redogöra för lärarförbundens argument som 

fokuserar auktorisation. Detta gör vi för att få en klarare bild av vad lärarförbunden menar att 

just en auktorisation kan lösa men även vad en sådan eventuellt inte löser.  

 

En auktorisering kommer sannolikt leda till att höja statusen för lärare. En auktorisation leder 

till att yrket kommer att bli mer attraktivt om läraren känner att hon eller han inte är utbytbar 
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mot vem som helst, därmed blir auktorisationen en kvalitetsstämpel där både elever och 

föräldrar vet att läraren har rätt utbildning, rätt kompetens och erfarenhet.  

  

En auktorisation kommer inte att förändra något gällande de obehöriga i skolan. Risken finns 

att det enda som händer är att de 22 procenten obehöriga förblir 22 procent obehöriga men 

även O-auktoriserade. En auktorisation kan tydliggöra vilka krav man kan ställa på en lärare 

respektive en outbildad lärare. En auktorisation skulle lösa problemet med att skillnaden 

mellan behöriga och obehöriga lärare är otydlig. Den löser även vilka kvalitetskrav man har 

rätt att ställa på en lärare. En auktorisation leder till kvalitetssäkring och rättssäkerhet för 

eleverna i skolan. 

 

En auktorisation främjar en utveckling av skolans arbetsorganisation genom att auktoriserade 

lärare får särskilt ansvar för vissa mer kvalificerade arbetsuppgifter inom skolans 

organisation.  

En auktorisation kan vara en väg att kvalitetssäkra yrket genom att lärare ges möjlighet och 

förutsättningar att utveckla skolan och yrket. En auktorisation skulle främja en ökad 

måluppfyllelse i skolan. 

 

En auktorisation löser inte problemet med den låga kvaliteten i utbildningen. Snarare 

efterfrågas en kvalitetshöjning i utbildningen där en auktorisation kan stärka densamma och 

på sikt bilda bas för yrket. En auktorisation leder till att lärarutbildningen inte blir ifrågasatt. 
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6 Diskussion  
 
Nu när vi har identifierat, kategoriserat och sammanfattat argumenten för och emot en 

lärarauktorisation ämnar vi att försöka sätta dessa argument i relation till vårt syfte som är att 

belysa vad en lärarauktorisation kan betyda för lärarkårens professionaliseringssträvanden. 

Vi har i vår undersökning funnit att argumenten angående en lärarauktorisation i stor 

utsträckning, kan härledas till social stängning. Vi kommer därför att försöka sätta 

argumenten i relation till denna professionaliseringssträvan mot social stängning.  

 

6.1 Förbättrad kvalitet i lärarutbildningen – ett steg mot social 
stängning? 
 
Den sociala stängningen kan ses som en process där en viss yrkesgrupp försöker avgränsa sig 

gentemot andra och därmed söka monopol på den egna arenan. Ett inledande steg i processen 

är enligt Staffan Selander (1988) att via öppningsstrategier försöka få till stånd en 

forskningsanknytning till ämnet i olika universitetsdiscipliner. Tecken på detta är enligt 

Colnerud & Granström (2002) att professorstjänster inrättats inom didaktik och pedagogiskt 

arbete. Detta innebär att lärarkåren redan lyckats med sina öppningsstrategier eftersom lärarna 

har fått till stånd ett eget kunskapsområde som förmedlas och praktiseras via den nya 

lärarutbildningen. På sikt skulle detta kunna resultera i status och kontroll över 

yrkesverksamheten och utbildningen genom social stängning. Emellertid har vi funnit kritik 

emot lärarutbildningen från fackligt håll där lärarförbunden menar att lärarutbildningen inte 

förser lärarstudenterna med adekvata kunskaper som motsvarar de krav som väntar i 

arbetslivet. Lärarförbunden menar att en auktorisation inte löser problemet med den låga 

kvaliteten i utbildningen. Snarare efterfrågas en kvalitetshöjning i utbildningen där en 

auktorisation kan stärka densamma och på sikt bilda bas för yrket. Mot bakgrund av detta 

problem efterfrågar lärarförbunden en kvalitetshöjning i lärarutbildningen där en auktorisation 

kan stärka densamma och på sikt bilda bas samt ge legitimitet för yrket. Då lärarfacken 

kritiserar lärarutbildningen och därmed bristerna i det egna kunskapsområdet är detta 

problematiskt för lärares professionaliseringssträvan mot social stängning, eftersom en 

bristande kunskapsbas som vi ser det inte kan leda till högre status och kontroll över den egna 

yrkesverksamheten och därmed inte leda till social stängning.  
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Huruvida den nya lärarutbildningen är dålig eller inte låter vi vara osagt, men det är rimligt att 

tro att den fortfarande innehåller en del brister då den sjösattes 2001. Om dessa brister 

korrigeras och lärarutbildningens kvalitet höjs är det rimligt att den vetenskapliga basen 

förstärks. Frågan kvarstår dock om kvaliteten i lärarutbildningen måste höjas innan en 

auktorisation kan stärka densamma eller om en auktorisation leder till en kvalitetshöjning av 

den samma? Enligt den forskning vi tagit del av följer vissa privilegier med en auktorisation, 

dessa är bland annat att yrkesgruppen självständigt får bestämma både verktyg och 

tillvägagångssätt för hur arbetet skall utföras. Yrkesgruppen får även förtroendet att 

upprätthålla yrket genom att kontrollera yrkesutövningen internt samt den egna utbildningen. 

Om lärarna kontrollerar den egna utbildningen är det också rimligt att tro att de i egenskap av 

professionella förbättrar utbildningen på ett tillfredställande sätt. Därmed skulle alltså en 

auktorisation stärka dagens lärarutbildning samt den vetenskapliga basen. Den forskning vi 

tagit del av pekar alltså på att en lärarauktorisation skulle höja kvaliteten i utbildningen vilket 

är en förutsättning för att kunna stänga yrket. 

 

Enligt Colnerud och Granström (2002) är en förankrad vetenskaplig bas ett kraftfullt sätt att 

förbättra kompetensen hos lärare. Den förbättrade kompetensen bottnar i att lärares handlande 

medvetandegörs och att lärarna hela tiden reflekterar över sitt val av undervisning mot ett 

annat. Vi förutsätter att detta reflekterande inte görs enskilt utan i kollektiva diskurser som 

Englund (1995) menar vara en vital del för yrkets utveckling. Ett förvetenskapligande av 

läraryrket skulle mer konkret innebära att den tysta kunskapen som lärare förhåller sig till kan 

analyseras och systematiseras och därmed underlätta för blivande lärare att bli mer medvetna 

om sin roll och sitt agerande i skolmiljön. Enligt vad som framgår skulle alltså en 

auktorisation kunna stärka dagens lärarutbildning samt den vetenskapliga basen för yrket. 

Med en auktorisation skulle lärarutbildningen kanske på sikt inte bli ifrågasatt såsom 

lärarfacken hävdar. 

 

Lärarförbunden menar att en auktorisation skulle leda till kvalitetssäkring och rättssäkerhet 

för eleverna i skolan. Som vi tidigare slagit fast så leder en auktorisation till en 

kvalitetshöjning av lärarutbildningen. Med en höjning av lärarnas kvalitet följer också en 

kvalitetssäkring i skolan eftersom en förbättrad lärarutbildning grundad på en förankrad 

vetenskaplig bas, förbättrar kompetensen hos lärare. Kvalitetssäkringen för eleverna i skolan 

kan säkras då lärares handlande medvetandegörs och då de reflekterar över sitt val av 
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undervisning. En auktorisation förbättrar kompetensen hos lärare och därmed leder den till en 

kvalitetssäkring i skolan. Förbättrad kompetens är en professionaliseringssträvan och en 

auktorisation stärker en sådan strävan och leder även till en kvalitetssäkring i skolan. 

 

 

Då det gäller rättssäkerheten för eleverna bottnar den i att alla elever skall få en likvärdig 

utbildning. Det är svårt att nå en likvärdighet i utbildningen för samtliga elever när lärarnas 

kompetens varierar och där vissa är behöriga och vissa är obehöriga. En auktorisation som 

innebär att endast behöriga tillåts undervisa i skolan borde rimligen öka chanserna för en 

likvärdig utbildning eftersom de behöriga lärarna har ett gemensamt förankrat 

förhållningssätt. Denna rättsäkerhet kommer att omfatta alla skolformer och därmed alla 

elever enligt lärarförbundets nio principer för en auktorisation. Kvalitetssäkring och 

rättssäkerhet har vi inte direkt identifierat som en professionaliseringssträvan men de 

förutsätter en social stängning. 

 

6.2 Auktorisation – ett medel för att utestänga obehöriga lärare? 
 
Selander (1993) menar att ett gemensamt förhållningssätt i yrkeslivet försvårar för icke-

professionella att inta rollen som lärare då de inte förfogar över dessa kunskaper. Lärarfacken 

menar att en auktorisation inte förändrar problemet med att det finns obehöriga lärare i skolan. 

Deras lösning på problemet är snarare att utbilda obehöriga lärare, öka platserna på 

lärarutbildningarna i landet samt att ta behörighetskravet på allvar. Denna argumentation 

finner vi något märklig eftersom att vi hävdar att om man skall ta behörighetskravet på allvar 

så utestängs per automatik de som inte är behöriga. Vi har dock funnit argument som pekar på 

att lärarfacken vill ersätta de obehöriga lärarna i skolan med behöriga innan år 2010. För att 

detta skall kunna bli verklighet så måste man antingen utbilda de obehöriga lärarna alternativt 

ersätta dem med behöriga lärare. Vilken väg man än väljer måste i så fall antalet platser på 

lärarutbildningen ökas om denna vision skall bli verklighet. Mot bakgrund av detta frågar vi 

oss om en auktorisation verkligen inte löser problematiken med obehöriga lärare i skolan? Vi 

har i vår förankring funnit delvis motstridiga argument angående detta. Colnerud & 

Granström (2002) menar att en statligt utfärdad auktorisation innebär att de behöriga erhåller 

en formell legitimation och den innebär att inga andra än de legitimerade får använda sig av 

yrkestiteln och heller inte utöva yrket. Därför tror vi att en auktorisation kan betyda mycket 
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för lärares professionaliseringssträvan då det gäller att stänga yrket, trots att lärarfacklig press 

uppenbarligen är skeptiska till detta.  

 

Tills dess att en social stängning har skett, antingen genom att de obehöriga utbildat sig 

alternativt ersatts med behöriga lärare, kvarstår problematiken med vad de obehöriga lärarna 

skall tillåtas göra i skolan. Lärarfacken efterfrågar dels en skärpning i skollagen gällande 

detta, dels efterfrågas en mer bestämd titulering av de obehöriga. Lärarfacken tror att en 

auktorisation skulle innebära att en åtskillnad görs mellan vad behöriga och obehöriga lärare 

tillåts göra i skolan. Det finns ingen anledning för oss att ifrågasätta att skollagen kommer att 

efterföljas om en sådan skärpning sker. En auktorisation som syftar till att endast behöriga 

lärare skall få undervisa i skolan bör rimligen också i ett första steg göra en åtskillnad mellan 

vad behöriga och obehöriga lärare får göra i skolan. Detta kan leda till att yrket blir mer 

attraktivt eftersom läraren inte är utbytbar mot vem som helst såsom lärarfacken 

argumenterar. 

 

6.3 Kontroll över arbetsorganisationen – ett steg mot social 
stängning och ökad måluppfyllelse 
 
Lärarförbunden menar att en auktorisation skulle främja en utveckling av skolans 

arbetsorganisation genom att auktoriserade lärare får särskilt ansvar för vissa mer 

kvalificerade arbetsuppgifter inom skolans organisation. Idag saknar skolledningar och 

kommuner en systematisk uppföljning av elevers resultat. Lärarfacken menar att den bristande 

måluppfyllelsen är ett resultat av en bristande uppföljning av elevernas resultat.  

Det är rimligt att tro att om auktoriserade lärare får mer kvalificerade uppgifter inom skolans 

organisation kommer de att försöka lösa problemet med måluppfyllelsen då de identifierat 

detta som ett problem. Därmed skulle problemet med uppföljningen av elevernas resultat 

kunna förbättras. En auktorisation skulle även främja en ökad måluppfyllelse i skolan. På 

denna punkt skulle en auktorisation också leda till att lärarna får större kontroll av skolans 

organisation vilket är en del i den sociala stängningen.  
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6.4 Auktorisation - ett steg mot högre status? 
 
Lärarförbunden menar att en auktorisering sannolikt kommer att höja statusen för lärare. 

Frågan är hur lärarförbunden kan veta det?, det finns heller ingenting som direkt stärker detta 

argument och därmed får vi gå till vår förankring för att bemöta detta påstående. För att nå en 

högre status menar Granström (1995) att en yrkesgrupp bör bl.a. uppnå autonomi och en 

egenkontrollerad etik. När en yrkesgrupp har fått större självstyre/autonomi kan den 

kontrollera den egna yrkesutövningen i hög grad. Genom bl.a. stängning och andra egna 

uppsatta regler reglerar yrkesgruppen den egna marknaden. Colnerud (1995) menar att 

läraryrket tidigare har saknat gemensamma yrkeskoder vilket har lett till att lärarna tvingats 

handla i godtycke i förhållande till eleverna. Avsaknaden av tydliga etiska koder i tidigare 

lärarutbildningar kan ha lett till att respekten för läraryrket precis som Ekholm (1995) tidigare 

påpekat inte varit särskilt påfallande. Problemet består då Colnerud & Granström (2002) 

menar att eftersom 2002 års etiska normer ännu inte är fast förankrade hos lärarkåren och 

därmed är respekten och förtroendet för kåren fortsatt svagt. Vi vill inte förringa intensionerna 

i lärares professionaliseringssträvan angående yrkesetiken eftersom att om denna etik skulle 

komma att förankras hos yrkeskåren skulle också yrkets status, förtroende och tillit hos elever, 

föräldrar och allmänhet höjas. Staffan Selander (1993) skriver att det traditionellt hos andra 

professioner har krävts en stark organisering med bland annat tydliga etiska regler och ett 

vetenskapligt förhållningssätt i yrkesutövandet för att uppnå en auktorisation. Då vi idag inte 

vet vad en auktorisation de facto kommer att innehålla är det svårt att säga huruvida det 

kommer att krävas en stark organisering, tydliga etiska regler och ett vetenskapligt 

förhållningssätt för lärarna att erhålla en auktorisation. Vad vi kan konstatera är att vi inte kan 

bekräfta lärarförbundens påståenden om att en auktorisation kommer att höja lärares status, 

däremot kan vi konstatera att om lärarna skapar en stark organisering med tydliga etiska 

regler och ett starkt förhållningssätt leder detta med största sannolikhet till en statushöjning av 

yrket och en social stängning. I ett sådant läge skulle både elever och föräldrar veta att läraren 

har rätt utbildning, rätt kompetens och erfarenhet.  

 

Lärares strävan mot högre status är inte helt oproblematisk då den kan stå i konflikt med 

föräldrar och elever, vars insyn och inflytande i skolan minskar desto mer makt och inflytande 

lärarna får. Ravn (1993) ser detta som ett demokratiproblem och säger att när lärarkåren 

försöker avgränsa sig och kontrollera yrkesutövningen står detta i strid med skolans 

demokratiuppdrag. Den sociala stängningen av yrket gentemot andra yrken kan leda till att 
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lärarna ses som experter på sitt område. Falkner (1996) hävdar att då en lärare intar rollen som 

fackman eller expert på undervisning, kan denne få tolkningsföreträde gentemot andra aktörer 

såsom lekmän. Emellertid finns ett problem med att lärarna intar rollen som ”expert” då de 

kan motivera sina handlingar i egenskap av sin status som professionell. Detta kan leda till att 

lärarna inte längre blir tvungna att argumentera för sitt handlande. På så sätt sätts det 

kommunikativa handlandet ur spel vilket Englund (1995) menar är en vital förutsättning för 

yrkets förutsättning. En ökad status och en social stängning skulle alltså kunna medföra ett 

demokratiproblem då insynen i skolan och lärarnas arbete försämras 
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7 Slutord 
 
7.1 Summering 
Vi har kommit fram till att en auktorisation kan betyda mycket för lärares 

professionaliseringssträvan då det gäller att få till stånd en social stängning av yrket.  

En auktorisation skulle stärka dagens lärarutbildning samt den vetenskapliga basen vilket 

skapar förutsättningar för en social stängning. En auktorisation skulle leda till en 

kvalitetshöjning av lärarutbildningen och därmed leda till en kvalitetssäkring och rättssäkerhet 

för eleverna i skolan som följd av en social stängning. Auktorisationen skulle omfatta alla 

skolformer och därmed innebär detta en kvalitetssäkring och rättssäkerhet för alla elever i 

Sverige.  När det gäller problematiken med de obehöriga lärarna har vi kommit fram till att en 

auktorisation skulle försvåra för icke-behöriga lärare att få undervisa i skolan även fast 

lärarfacken är något skeptiska till detta. Auktorisationen syftar till att utestänga obehöriga 

lärare och i ett första steg medför den en åtskillnad av behörigas och obehörigas 

arbetsuppgifter i skolan som en följd av auktorisationen. På sikt leder auktorisationen till en 

social stängning där antingen de obehöriga lärarna byts ut mot behöriga alternativt utbildat sig 

till behöriga.  

En auktorisation skulle även främja en ökad måluppfyllelse i skolan då lärarna får större 

kontroll av skolans organisation. Vi har kommit fram till att enbart en auktorisation inte 

kommer att höja lärares status, däremot kan vi konstatera att om lärarna skapar en stark 

organisering med tydliga etiska regler och ett starkt förhållningssätt leder detta med största 

sannolikhet till en statushöjning av yrket och en social stängning. Vi har även identifierat att 

det kan uppstå ett demokratiproblem om lärares status höjs. 

 

7.2 Metoddiskussion 
 
Vi valde att förhålla oss till en argumentationsanalys via modellen orsak – problem – lösning. 

Modellen gav oss inte bara relevanta argument för eller emot en lärarauktorisation, den gav 

oss även möjligheter att få en insikt i vilka problem en auktorisation kan lösa samt orsaken till 

dessa problem. Vi fann att modellen i stort fungerade bra. Emellertid fann vi ett fåtal 

argument vi inte kunde föra in i modellen på grund av att antingen orsakerna eller problemen 

inte fanns uttalade i texten. För att inte missa relevanta argument placerade vi dessa under 
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rubrikerna: övriga argument för eller emot en auktorisation. På så sätt fick vi ett gott underlag 

att analysera och dra slutsatser av.     
 

7.3 Vidare forskning 
 
När förslaget till en lärarauktorisation är framtaget, skulle det vara intressant att se på vad 

detta förslag innehåller för att då kunna ge en mer konkret bild av vad en auktorisation i 

praktiken kommer att betyda för lärarkåren och dess professionaliseringssträvan.  
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