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Kap i te l  2

Lärarlegitimation, introduktionsperiod  
och lämplighetsprövning – en översikt och  
problematisering av reformerna

Göran Fransson

En fråga man kan ställa sig är hur det 
kommer sig att reformen med lärar
legitimation och lämplighets prövning 
införs just nu.

I detta kapitel skall huvuddragen kring utformningen av reformen med 
lärarlegitimation och dess möjliga följder beskrivas och diskuteras. 
När detta kapitel skrivs  sommaren 2012, drygt ett år efter det formella  
riksdagsbeslutet den 2 mars 2011, pågår också ett intensivt arbete i 
kommuner  och vid berörda myndigheter, såsom t.ex. Skolverket, för att 
förbereda och genomföra reformen. Ett första steg i detta förberedande 
arbete handlar om att försöka förstå de politiska intentionerna och att 
försöka överblicka vilka konsekvenserna blir samt hur reformen skall 
omsättas i praktiken. Detta arbete är dock inte alltid så lätt. Ju närmare ett 
praktiskt genomförande man kommer genom att börja ta tag i praktiska,  
konkreta frågor och detaljer, desto tydligare framträder möjlig heter men 
också problem, utmaningar och dilemman. Inkonsekvenser i en reform 
kan bli tydliga och själva reformarbetet med dess utmaningar framstår 
emellanåt vara större än väntat. I detta hänseende är reformen kring 
lärar legitimation inget undantag. Under processens gång har  intentioner 
tagits tillbaka och beslut som gett återverkningar inom andra områden 
har tagits för att bereda mark för denna reform. Några exempel  på detta 
kommer att ges i kapitlet. Att reformen är under implementering och 
att förutsättningar kan ändras, medför att var och en som vill veta vad 
som gäller – eller kan komma att gälla – själv måste följa utvecklingen 
och hålla sig uppdaterad. Det finns flera centrala dokument att känna till 
men särskilt viktigt att känna till och följa utvecklingen av torde bl.a. 
Skolverkets föreskrifter om introduktionsperiod och kompetensprofiler 
för lärare och förskollärare (Skolverket 2011a) samt tillhörande kom
mentarmaterial vara (Skolverket 2011b). Dessa dokument har en central 
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plats för resonemangen i detta kapitel och för att förstå vad som gäller 
för introduktionsperioden och den lämplighetsbedömning som då skall 
göras av de nya lärarna. Det förstnämnda dokumentet finns därför i sin 
helhet som bilaga i slutet av denna bok. Noteras bör att dessa föreskrif
ter sannolikt kommer att förändras med åren. Ett gott råd är därför att 
kontinuerligt söka på t.ex. Skolverkets hemsida och i Skolverkets för
fattningssamling (SKOLFS) om det eventuellt finns senare och mer upp
daterade versioner som gäller vid en senare tidpunkt.  
 Införandet av en lärarlegitimation skall ses i en större helhet som 
omfattar flera olika delar och bitvis olika reformförslag. Frågan om 
lärar legitimation, introduktionsperiod och lämplighetsprövning för nya 
lärare,  kan direkt kopplas samman med striktare behörighetsregler  för 
 lärare. Dessa reformer kan i sin tur kopplas samman med såväl för
ändringarna av lärarutbildningen med en ny struktur som med den 
ökade betydelse som internationella kunskapsmätningar tillmäts med 
ökat fokus på ämnes kunskaper, mätningar och bedömning av kunska
per. Gemensamt för dessa reformer är att de avser öka skolsystemets 
måluppfyllelse.1 
 I kapitlet skall huvuddragen kring utformningen av reformerna med 
lärarlegitimation, introduktionsperiod, mentorskap och lämplighetspröv
ning beskrivas och diskuteras. Med tanke på reformernas omfattning 
och komplexitet kan dock bara några aspekter kring reformen beröras.  
För att göra en genomgripande beskrivning och problematisering av 
 reformerna och dess möjliga konsekvenser, förtjänster och brister  skulle 
det behövas minst en helt egen bok. Även enskilda teman såsom t.ex. 
mentorskapet eller lämplighetsprövningen är i sig så komplexa  frågor att 
dessa två teman var för sig kan vara föremål för egna böcker. Men åter 
till detta kapitel. Förutom att det lyfter centrala frågor kring dessa refor
mer, och därmed har en egen plats i denna bok, hjälper det till att sätta 
bokens övriga kapitel i ett sammanhang. Dessa kapitel skall ses i sam
manhanget av de reformer som diskuteras och problematiseras i detta  
kapitel. Det här kapitlet inleds med ett försök att ringa in de samman
hang i vilket reformerna skall ses.  

Reformernas politiska sammanhang

En fråga man kan ställa sig är hur det kommer sig att reformen med lärar
legitimation och lämplighetsprövning införs just nu. Vad är det som gör 
detta möjlig? Är det blott och enbart utbildningsminister Jan Björklunds 
förtjänst som ivrig förespråkare? Är det långsiktigt och systematiskt 
arbete från lärarnas fackliga organisationer som ligger bakom? Är det 

1  I ärlighetens namn skall sägas att ingen reform inom skolområdet görs för att minska måluppfyl
lelsen eller för att sänka kvalitén i utbildningssystemet. Alla reformer genomförs under sken av att 
öka kvalitén, men vad som är god kvalitet och vad olika reformer får för återverkningar kan det råda 
delade meningar om. 
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det samlade lärarkollektivets önskemål? Är det ett utslag av något så 
abstrakt som ”tidsandan” eller är det kombinationer av allt detta? Som 
i alla historiebeskrivningar är det möjligt att beskriva historiska och 
nutida skeenden på olika sätt. Beskrivningarna kan te sig något olika 
beroende på vad man sätter i förgrunden respektive i bakgrunden, vad 
man för in respektive utelämnar eller vad man bedömer har stor res
pektive mindre betydelse. Detta är särskilt viktigt att ha i beaktande när 
det gäller frågan om lärarlegitimationens införande, eftersom en sådan 
historieskrivning i mångt och mycket inbegriper talet om och retoriken 
kring det svenska utbildningssystemets tillstånd. 
 En del i den politiska logiken och retoriken går ut på att beskriva 
politiska motståndares politik i mindre klädsamma drag och att – om 
möjligt – beskylla motståndarnas politik för att vara orsak till problem 
och utmaningar. I denna politiska retorik är exempelvis förenklingar av 
komplexa fenomen viktiga för att lyckas föra fram slagkraftiga budskap 
till en bredare allmänhet. Exempelvis användes systematiskt under flera 
år begreppet ”flumskola” för att sätta en etikett på den skolpolitik som 
den socialdemokratiska regeringen fört under lång tid. På motsvarande 
sätt har alliansregeringens skolpolitik beskrivits i termer av en skola för 
eliten, med en negativ värdeladdning.2 En central fråga i dylika sam
manhang är hur ett utbildningssystem beskrivs och upp fattas och hur 
det i realiteten förhåller sig. Är utbildningssystemet i kris och i behov 
av genomgripande reformer, eller är tillståndet i stort tillfredställande 
med bara mindre behov av reformer? I så komplexa frågor som hur ut
bildningssystem fungerar kan det vara svårt att få en över gripande bild 
av hur det verkligen förhåller sig. Vilken verklighetsbild är ”den rätta”? 
Man kan också se det som att flera olika verklighets bilder kan existera 
parallellt och att det dem emellan – eller snarare mellan förespråkarna 
av respektive verklighetsbilder – är en kamp om vilken verklighetsbild 
som skall få flest anhängare bland de breda folklagren och bland be
slutsfattare. 

2  Frågan om ordval och begrepps innebörder och hur dessa förstås av olika personer i olika sam
manhang har stor betydelse för hur något uppfattas och förstås. I det avseendet bör man alltid vara 
uppmärksam på vilka begrepp och ordkonstellationer olika aktörer använder för att få något att framstå 
på ett särskilt sätt, oavsett politisk hemvist eller politisk fråga och oavsett om det handlar om lärarlegit
imation eller något annat i samhället. Exempelvis kan den systematiska kritik från politiker och media 
som under de senaste 10 åren riktats mot svensk lärarutbildningen förstås som ett sätt att få utbild
ningen att framstå som så dålig att detta motiverade en reformering av lärarutbildningen. Detta ledde 
slutligen fram till att utbildningen reformerades till en ny(gammal) utbildningsstruktur som utgör 
grunden för lärarutbildningen fr.o.m. hösten 2011. Ett annat sätt att förstå denna kritik är att den var 
fullt berättigad och att det enda sättet att komma till rätta med de utmaningar som fanns inom lärarut
bildningen var att ändra utbildningsstruktur såsom gjordes. Flera kritiker av lärarutbildningsreformen 
(HUT) menar dock att de utmaningar som fanns, hade man kunnat komma till räta med inom ramen 
för den tidigare strukturen. Exempelvis framhåller Anders Fransson, som 2004 2005 var ordförande 
för Högskoleverkets granskningsgrupp och 20072008 sakkunnig vid den uppföljande granskningen, 
att lärarutbildningarna blev bättre och bättre och egentligen aldrig hade varit bättre än vad de var, men 
att det budskapet aldrig gick fram – eller valdes bort för ett mer kritiskt perspektiv i media och bland 
politiker som behövde argument för att förändra lärarutbildning och andra delar i skolsystemet.
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Relationen mellan den massmediala och politiska retoriken, problem
beskrivningarna och hur det egentligen förhåller sig kan förenklat anta 
två huvudpositioner. I den ena huvudpositionen finns det verkligen pro
blem och utmaningar i ett utbildningssystem som kräver radikala och 
omfattande reformer. I den andra huvudpositionen är det snarare så att 
det finns ett antal redan färdiga politiska projekt och agendor för utbild
ningssystemen som väntar på möjligheten att accepteras av beslutsfat
tare och en bredare allmänhet. I det förstnämnda fallet handlar det om 
reella problem som söker lösningar, medan det andra fallet mer handlar 
om färdiga lösningar som söker något som kan definieras som ”pro
blem” att lösa och på vilket man kan applicera den färdiga lösningen. 
Utmaningen i det första fallet är att analysera vad problemet är, finna 
dess orsaker och hitta lösningar som gör så att problemet inte uppkom
mer. Utmaningarna i det senare fallet handlar om att få något att framstå 
på ett visst sätt som passar de ”lösningar” man avser presentera. 
 I frågan om lärarlegitimationens införande har den politiska reto
riken från borgerliga politiker kring ett utbildningssystem i kris varit 
av stor betydelse. Retoriken har fokuserat både på reella problem och 
utmaningar, men kritik har också riktats mot att den bild som målas 
upp inte alltid varit rättvisande och bitvis mer tjänat syftet att svartmåla 
en förd skolpolitik samt legitimera egna förslag på skolreformer. Ex
empel på dylik kritik framfördes i Sveriges Radios programserie Kris 
i skolan som sändes 2006. Under 2000talet har bl.a. internationella 
kunskapsmätningar såsom PISA och TIMSS använts i skoldebatterna 
för att  argumentera för att det svenska skolsystemets resultat sjunker 
relaterat till andra länder; ibland på helt legitim grund men emellanåt 
har också mer tveksamma eller direkt felaktiga påståenden relaterats till 
dessa  undersökningar.3 
 Den bild som målats upp i media och bland vissa politiker ligger 
i linje med att det finns reella problem som måste lösas – och det har 
blivit den allmänt vedertagna och accepterade förståelsen om saker
nas tillstånd, dvs. om en skola i kris. Politiker talar i dessa termer. 
Medias rubriker och reportage målar upp den bilden. Och politiker 
försöker visa handlingskraft i namn av skolans kris med det ena refor
mutspelet efter det andra. Denna retorik har banat väg för såväl 2006 
års regerings skifte, från en socialdemokratisk regering till en borgerlig 
alliansregering, som för ett allmänt accepterande av omfattande om
struktureringar och reformer inom utbildningssektorn. Ett av de re
formutspel som måste ses mot denna utbildningspolitiska bakgrund är 
frågan om lärarlegitimationen och hur den har växt fram.

3 Intressant att notera är att i princip varje land som medverkar i dessa studier får någon form av 
”PISAchock”, dvs. att media och politiker i princip alltid kan finna någon aspekt av alla de aspekter 
som värderas och jämförs i dessa studier där resultaten sjunker eller där det egna landet ligger sämre 
till än andra jämförbara länder (se t.ex. Lingard, 2010; Ringarp & Rothland, 2010; Takayama, 2008).
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En av de intresseorganisationer som tidigast och tydligast drivit frågan 
om lärarlegitimation är Lärarnas Riksförbund. Sedan 1990talets bör
jan har förbundet aktivt arbetat för införandet av en lärarlegitimation. 
I slutet av 1990talet togs frågan också upp mer aktivt på den politiska 
arenan, då framförallt av Folkpartiet och dess skolpolitiske talesman 
Jan Björklund som positionerade sig som en tydlig kritiker av den so
cialdemokratiska utbildningspolitiken. Denna kritik, delvis rättfärdig 
och delvis som en del av en politisk retorik, kan förstås som en del i de 
senaste 30 årens neoliberala strömningar. I Sverige som i många andra 
västländer har skolsystem och lärarutbildning varit  under systematis
ka angrepp sedan mitten av 1990talet, i huvudsak från en neoliberal 
position (Bengtsson, 2009; Compton & Weiner, 2008). Det är inom 
denna ram som den politiska retoriken kring ”flumskola” och behovet 
av skolreformer kan förstås. I detta politiska och retoriska samman
hang lyftes frågan om lärarlegitimation fram som en lösning på skolans 
problem, framförallt som ett sätt att säkerställa behovet av utbildade 
och professionella lärare med hög status. I detta politiska och reto
riska ”spel” blev slutligen frågan om lärarlegitimation så het att även 
Socialdemokraterna gjorde frågan till sin genom att tillsätta  en utred
ning (Baylan, Fjelkner & Preisz, 2006; Dir. 2006:31). Att detta  skedde 
ett halvår före valet kan tolkas som att Socialdemokraterna kände sig 
pressade att försöka ”blockera” den borgerliga kritiken genom att själ
va ta initiativet och visa handlingskraft i denna fråga. Trots detta poli
tiska initiativ förlorade Socialdemokraterna vid valet i september 2006 
den regeringsmakt de haft i tolv år. 
 Efter regeringsskiftet i oktober 2006 påbörjade den nya borgerliga 
regeringen ett omfattande utrednings och reformarbete inom utbild
ningsområdet. Flera av de av Socialdemokraterna initierade skolrefor
merna avbröts eller gavs nya inriktningar. Utbildningspolitiken fick än 
tydligare neoliberala inslag, med mer av inspektioner och kontroll av 
skolor, tidigare betyg och fler nationella prov, ökat fokus på mätbara 
kunskaper och individuellt ansvarsutkrävande av såväl elever, lärare 
som skolledare. Till det kommer ny skollag och förändrad lärarutbild
ning. Vad gäller frågan om lärarlegitimation så byttes den av Social
demokraterna tillsatte utredaren ut och en annan utredare tog över 
samtidigt som utredningen fick nya direktiv. Den tidigare utredningens 
direktiv hade varit att ”analysera och bedöma om det finns behov av 
att införa ett system med auktorisation” (Dir 2006:31, s. 1) och om det 
vore mest ändamålsenligt om staten eller parterna själva, dvs. lärar
nas fackliga organisationer och huvudmännen ansvarade för ett sådant 
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 system. Med detta öppna mandat hade utredaren börjat arbetet. I de 
direktiv som den nytillträdda borgerliga regeringen gav den nya utred
ningen ändrades mandatet från det mer öppna utredandet om det fanns 
ett behov av lärarlegitimation och vem/vilka som i så fall skulle ansvara 
för det, till att utreda hur ett statligt auktorisationssystem skulle kunna 
vara utformat (Dir 206:140). Svaret på den ursprungliga frågan kan så
ledes sägas vara bestämd på förhand – en statligt kontrollerad och reg
lerad lärarlegitimation fanns på agendan för kommande reformer. Mot 
denna bakgrund med en problembeskrivning av ett utbildningssystem 
i kris – oavsett om det är en helt eller delvis korrekt beskrivning eller 
en beskrivning som är tveksam – blir införandet av en lärarlegitimation 
logisk.
 I maj 2008 lämnade utredaren Jörgen Ullenhag utredning Legitima-
tion och skärpta behörighetsregler till utbildningsdepartementet (SOU 
2008:52). I utredningen föreslogs skärpta behörighetsregler, ett provår 
för nyexaminerade lärare under vilket de även skulle ha stöd av mento
rer, lärarlegitimation för förskollärare och de flesta lärarkategorier samt 
en karriärstege med möjlighet att bli legitimerad som särskilt kvalifice
rad lärare. Vid remissförfarandet inkom 108 remissvar och både posi
tiva och mindre positiva responser på utredningens förslag till utbild
ningsdepartementet (Fransson, 2010). Av remissinstanserna var ungefär 
hälften positiva till förslaget om lärarlegitimation medan hälften var ne
gativa eller hade alternativa förslag (Konstitutionsutskottets betänkande 
2011/12:KU20). Det formella beslutet om införandet av lärarlegitima
tionsreformen dröjde, dels för att det var en komplex reform med om
fattande konsekvenser, dels att denna reform behövde koordineras med 
andra utredningar och reformbeslut. Den 2 mars 2011 togs dock det 
formella riksdagsbeslutet, med 282 röster för reformens genomförande 
och 23 röster emot.4 De stora dragen i utredningens förslag fanns kvar, 
även som vissa förändringar skett, t.ex. att beteckningen provår ersattes 
med introduktionsperiod och förslaget om en karriärstege lyftes ur re
formpaketet för att bli en fråga för särskild utredning i framtiden. Under 
åren från att utredningen presenterades tills riksdagsbeslutet togs och 
reformen började implementeras har det funnits en bred politisk vilja 
att genomföra denna reform, dock med vissa modifikationer av försla
gen. Det råder sålunda inte helt politisk enighet och inte ens lärarnas 
fackliga organisationer, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, är 
helt överrens i alla detaljer. Krav på modifieringar och kritik mot refor
merna har bl.a. handlat om att fritidspedagoger och flera lärarkategorier 
inte omfattas av legitimationen. I det senare fallet har dock regeringen 
blivit överkörd av oppositionen när riksdagen i maj 2012 röstade för 

4   Mer precist var det 282 röster för att bifalla utbildningsutskottets förslag (101 M, 22 FP, 19C, 19 
SD, 17 KD, 104 S) (Riksdagsprotokoll 2010/11:65). 23 av Miljöpartiets ledamöter röstade för ett al
ternativt förslag och 16 av Vänsterpartiets ledamöter avstod från att rösta. 28 av riksdagens ledamöter 
var frånvarande vid beslutstillfället (6  M, 2 FP, 4 C, 1 SD, 2 KD, 8 S och 3 V).
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att legitimationen även skulle omfatta modersmålslärare. Diskussioner 
har också förts kring huruvida uppkomna problem hade kunnat förut
ses eller inte, exempelvis komplexiteten i att bedöma legitimationerna 
för redan yrkesverksamma lärare och förskollärare. I det avseendet har 
Konstitutionsutskottet i maj 2012 klandrat regeringen för att ha brustit 
i beredningsarbetet av reformerna (Konstitutionsutskottets betänkande 
2011/12:KU20). Noteras bör dock att en sådan kritik också kan ses som 
en del i det politiska spelet, där oppositionen tar tillfällen i akt att klan
dra regeringen. 
 Genom introduktionsperioden och den lämplighetsprövning som då 
också skall ske, förväntas en dubbel kontroll ske huruvida lärarna håller 
måttet. Det första kontrollsteget, med de examinationer och de lämplig
hetsprövningar som görs under den grundläggande lärarutbildningen, 
komplettras då med introduktionsperiodens lämplighetsprövning, som 
i realiteten blir ett provår. Om reformens syften anges i regeringens pro
position bl.a. följande:  

Det finns flera syften med att införa ett legitimationssystem. 
Alla elever och barn ska undervisas av väl kvalificerade lärare 
och förskollärare som har prövats och visat sig vara lämpliga 
för  yrket. Genom legitimationen skapas en dubbel kvalitets
säkring av den blivande lärarens eller förskollärarens lämplig
het, dels i lärar eller förskollärarutbildningen, dels under in
troduktionen i yrket. En legitimation ska också kunna återkallas 
om det  visar sig att en lärare eller förskollärare inte längre är 
lämplig för yrket, vilket borgar för ökad rättssäkerhet för elever 
och barn.  Legitimationssystemet kan därigenom också bidra till 
att  statusen på lärar och förskolläraryrkena höjs, så att möjlig
heterna att rekrytera personer som har något av yrkena som sitt 
förstahandsval kan bli bättre än i dag. (Prop. 2010/11:20, s. 99)

Lärarlegitimation och striktare behörighetsregler

Reformen kring lärarlegitimation kan sägas omfatta flera delar, dels 
en lärarlegitimation, dels en introduktionsperiod för nya lärare under 
vilket de skall få stöd av en mentor, dels en lämplighetsprövning som 
innebär att de skall bli bedömda huruvida de skall rekommenderas få 
legitimation eller inte (UbU 2010/2011). Från och med 1 augusti 2011 
kan förskollärare och lärare som redan hade en lärarexamen och redan 
arbetat minst ett år ansöka om att få sin legitimation. I nuläget omfattar 
legitimationen inte fritidspedagoger och vissa lärarkategorier som out
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bildade yrkeslärare. Drygt 180 000 lärare och förskollärare beräknades 
utifrån dessa kriterier kunna ansöka om legitimation till Skolverket som 
är den myndighet som avgör om legitimation skall beviljas eller inte. 
 Från och med 1 juli 2012 gäller förordningen om obligatoriskt intro
duktionsperiod. Det innebär att lärare som efter det datumet inte har 
legitimationen och inte kan visa att de har minst ett års yrkes erfarenhet 
måste genomföra en introduktionsperiod. I realiteten innebär detta  dock 
att den som har lärarexamen utfärdad efter 1 juni 2011 skall göra ett 
introduktionsperiod. Under det året har de rätt till stöd av en mentor 
samtidigt som rektor eller förskolechef är ansvarig för att bedöma om 
förskolläraren eller läraren är lämplig och därmed om denne skall re
kommenderas att få legitimation eller inte. Riktlinjer och allmänna råd 
för introduktionsperioden och hur bedömningen skall gå till har utfär
dats av Skolverket (Skolverket, 2011a; 2011b; 2011c). Man får nog räk
na med att dessa riktlinjer och råd sannolikt kommer att förändras ett 
antal gånger de närmaste åren. Med ökande praktiska erfarenheterna 
av refor men kommer det nog att visa sig av hur riktlinjerna och råden 
fungerar – och inte fungerar.   
 En central del i reformerna är just detta med legitimationen. För 
förskollärare innebär det att de söker legitimation för att verka inom 
förskolan, medan lärare ansöker om legitimation för de ämnen, årskurser 
och den skolform de har utbildning för. För att kunna ansöka om legiti
mation skall några grundläggande kriterier vara uppfyllda som har med 
utbildning och erfarenhet att göra. Dels skall man ha en förskollärar 
 eller lärarexamen i botten, dels skall man ha minst ett års yrkeserfaren
het inom området. Endast lärare med legitimation har rätt att självstän
digt besluta om betyg.5 Denna del av reformen börjar dock gälla fullt 
ut först från och med 1 juli 2015. Anledningen till det är att lärare som 
anställdes före den 1 juli 2011, och som inte har rätt till lärarlegitima
tion för att de t.ex. inte har en fullständig lärarexamen eller för att de 
undervisar i ämnen eller årskurser som de inte formell utbildning för, 
skall få möjlighet att antingen vidareutbilda sig eller söka sig till (eller 
omplaceras till) ämnen och åldergrupper för vilka de har utbildning. 
Efter den 1 juli 2015 får bara lärare med legitimation sätta betyg, i alla 
fall såsom man i nuläget (sommaren 2012) resonerar kring detta. 
 Att rätten att få legitimation i vissa ämnen och åldersgrupper knyts 
så hårt till en lärarexamen ställer till det för alla de lärare som har läst 
vidare för att bredda sin kompetens mot andra ämnen och/eller ålders
grupper om denna vidareutbildning inte varit kopplad till någon form 

5  Förskollärare sätter inte betyg. Intressant blir därför att följa vad legitimerade förskollärare får 
göra som personer som inte är legitimerade som förskollärare inte får göra. Utredningstexterna ger 
inga särskilda hänvisningar i dessa avseenden, mer än att förskollärare som skall vara mentorer bör 
vara legitimerade och att förskollärare måste ha legitimation för att fullt ut ansvara för verksamheten i 
förskolan. Förskollärarnas ansvar i relation till t.ex. barnskötare har ökat i och med skärpta skrivningar 
i förskolans läroplan.  
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av formell lärarexamen. Det kan t.ex. innebära att det inte är säkert att 
lärare som läst vissa kurser och fått s.k. ”lokal behörighet” i den egna 
kommunen kan få sin legitimation i enlighet med dessa ämnen eller 
åldersgrupper. Behörighetsförordningen ger vissa riktlinjer för detta 
(SFS 2011:326) men just denna del av reformen kommer sannolikt att 
bli föremål för många individuella prövningar och bedömningar och 
sannolikt också leda till ytterligare utredningar och förändringar i regler 
och förordningar under de närmaste åren. 
 Även om en av intentionerna med reformen är att öka andelen ut
bildade lärare, ger skollagen även fortsättningsvis möjligheten till att 
anställa personer utan en avslutad lärarutbildning eller till och med helt 
utan utbildning. Dessa får dock bara anställas för ett läsår i taget och 
bara om inte någon legitimerad lärare finns att tillgå. Efter 1 juli 2015 
är det dock meningen att dessa personer inte längre får sätta betyg själv
ständigt. I Riksdagens beslutsunderlag framhålls att ”En lärare som inte 
är legitimerad ska sätta betyg tillsammans med en legitimerad lärare” 
(UbU, 2010/11, s. 1). Men vad innebär tillsammans? Som vid alla refor
mer kan frågor ställas kring hur reformens intentioner slutligen kommer 
att ta form i realiteten. Ett sådant frågetecken berör betygssättningen.  
Vem är det som i realiteten avgör vilka betyg som skall sättas? Den 
lärare utan legitimation som undervisat eleverna, eller en kollega med 
legitimation som inte undervisat eleverna? Kommer legitimerade lärare 
bara formellt godkänna de betyg som den ickelegitimerade personen 
föreslår, eller kommer reella rutiner att växa fram på skolor där legiti
merade lärare över tid följer och kvalitetssäkrar elevernas kunskapsut
veckling och prestationer även i klasser som undervisas av ickelegiti
merade personer? Detta är en fråga för framtida forskning. 
 Vem som har rätt att sätta betyg är således en central del i reformen 
och ett sätt för staten att göra det besvärligare för skolor som har out
bildade lärare, som då inte får sätta betyg. Ett av de grundläggande 
 motiven till att införa en lärarlegitimation är att så långt det är möjligt 
mer eller mindre tvinga kommuner och friskolor att anställa lärare som 
har utbildning för de ämnen och åldersgrupper som de undervisar i. 
Man vill helt enkelt öka andelen lärare som har lärarutbildning och 
arbetar i enlighet med sin utbildning. Andelen outbildade lärare har 
av många instanser bedömts vara för stor. Det är dock stora skillnader 
mellan  olika kommuner, skolor, ämnen och i fråga om huvudmanna
skap. Generellt sett har kommunala skolor högre andel behöriga (utbil
dade) lärare, än vad fristående skolor har.6 

6   För läsåret 2010/2011 gällde att i grundskolor med kommuner som huvudman hade 88 % av lärarna 
en avslutad lärarutbildning (examen), medan motsvarande siffra för fristående grundskolor var 70 % 
(Skolverket, 2011). Vad gäller gymnasieskolan så hade 80 % av lärarna i gymnasieskolor med kom
munal huvudman lärarexamen, medan motsvarande siffra för fristående skolor var 58 %. Det är alltså 
en tydlig skillnad mellan offentligt drivna skolenheter och fristående/privat drivna enheter när det 
gäller att ha utbildade lärare.
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Introduktionsperiod och mentorskap 

Kopplat till frågan om lärarlegitimation är direktivet att nya lärare 
fr.o.m. 1 juli 2011 skall genomgå en introduktionsperiod för att kunna 
ansöka om lärarlegitimation. Introduktionsperioden innebär att läraren 
eller förskolläraren skall tjänstgöra minst ett läsår eller motsvarande 
på heltid i en funktion som i huvudsak omfattar arbetsuppgifter som 
svarar mot förskollärarens eller lärarens examen (UbU 2010/11:UbU5, 
s.1). Om behov finns kan introduktionsperioden förlängas. Under 
denna introduktionsperiod skall de nya lärarna ha en mentor. Dessut
om skall rektor eller förskolechef skall se till att det finns en plan för 
introduktionen  samt ansvara för den lämplighetsprövning som skall ske 
under introduktionen. Sammantaget innebär detta en del möjligheter 
och en del utmaningar och dilemman. I detta avsnitt skall jag främst 
fokusera på (a) begreppsval och värdeladdning, (b) introduktionsperio
dens ramar, (c) mentorskapet, samt (d) lämplighetsprövningen. 

Begreppsval och begrepps värdeladdning

Vad gäller hur såväl introduktionsperioden som mentorernas roll och 
uppgift under det året framställs, är det intressant att studera den värde
mässiga förskjutning i formuleringar och innebörder som skett över tid. 
I utredningen Lärarlegitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 
2008:52), som var den första officiella utredningstexten, användes be
greppet provår istället för introduktionperiod. Kritik riktades tidigt mot 
denna begreppsanvändning, bl.a. i flera av de remissvar som ställdes till 
Utbildningsdepartementet. Kritiken bygger i huvudsak på två olika ar
gumentationslinjer. Den ena argumentationslinjen är att det överhuvud
taget inte borde ske någon lämplighetsprövning under introduktions
perioden alls, utan att det är (eller borde vara) avklarat i och med att 
lärarexamen erhållits. Den andra argumentationslinjen var att begrepps
valet uppfattades alltför tydligt signalera att lämplighetsprövningen var 
reformens huvudnummer, dvs. att bedöma om de nya lärarna håller 
måttet eller inte. I alla sammanhang är valen av begrepp och ordkonstel
lationer av betydelse för hur något uppfattas och framställs. Så även i 
detta fall. Begreppen introduktionperiod och lämplighetsprövning som 
används i de senare texterna uppfattas sannolikt som mindre värdelad
dade än begrepp som provår och ordkonstellationer kring bedömning 
och om lärarna håller måttet eller inte – även om det är samma fenomen 
som orden avser beskriva. Detta är sannolikt ett av skälen till ett för
ändrat ordval över tid i de officiella texterna kring reformen, där orden 
provår och bedömning fasats ut till förmån för introduktionsperiod och 
lämplighetsprövning (jämför t.ex. SOU 2008:52 och UbU 2010/2011). 
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Ett annat skäl lyfts fram i den remisspromemoria som Utbildningsde
partementet lämnade i maj 2010, nämligen att begreppet provår skulle 
kunna leda tankarna till att provåret/introduktionsperioden ingår i uni
versitetens och högskolornas lärarutbildningar, något som inte alls är 
fallet även om en lärarexamen är en förutsättning för att slutligen kunna 
få en legitimation. 

Introduktionsperiodens ramar

Introduktionsperioden för nya lärare skall omfatta minst ”ett läsår eller 
motsvarande på heltid”. Begreppet läsår används t.ex. inte i förskolan 
eller delar av vuxenutbildningen men det Skolverket avser med begrep
pet är att introduktionsperioden skall omfatta motsvarande ”höst och 
vårtermin” (Skolverket, 2011b). Introduktionen kan vid t.ex. sjukdom 
eller föräldraledighet sträckas över längre tid och frågan är då om det 
också kommer att vara möjligt att medvetet dela upp introduktionen och 
därmed också lämplighetsprövningen i olika tidsperioder.   
 Under introduktionsperioden skall förskolläraren eller läraren ut
föra arbetsuppgifter som i huvudsak svarar mot förskollärarens eller 
lärarens examen (UbU 2010/11:UbU5, s.1). Det innebär således att 
lärare i huvudsak skall genomföra introduktionsperioden i de ämnen 
och för de åldergrupper de är utbildade för. Detta ligger i linje med re
formens intentioner om striktare behörighetsregler, dvs. att lärare skall 
undervisa i de ämnen och för de åldergrupper de är utbildade för. Men 
dessa ramar för introduktionsperioden kan också innebära ett antal ut
maningar, dilemman och frågetecken. En utmaning handlar om att ny
utbildade lärare skall få tag i en introduktionsplats som i huvudsak mot
svarar deras utbildning. Man kan således inte längre söka vilken ledig 
lärartjänst som helst om man vill räkna det som en introduktionsperiod 
som utgör grund för lämplighetsprövning. Men frågan är hur mycket 
en tjänstgöring kan avvika från den utbildning en person har, innan det 
inte längre kan anses i huvudsak ligga i linje med varandra? Noteras 
bör att det, i de av Skolverket utarbetade föreskrifter och allmänna råd 
kring introduktionsperioden, saknas dessa formuleringar kring i huvud-
sak med (Skolverket 2011a), medan det finns i kommentarmaterialet 
(Skolverket,  2011b). En praxis kring detta kommer sannolikt att växa 
fram när introduktionsperioderna börjar genomföras och bedömningar 
börjar göras i vilken mån genomförda introduktionsperioder svarar upp 
mot reformens intentioner.  
 Syftet med introduktionsperioden anges i Skolverkets föreskrifter 
om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskol-
lärare (Skolverket, 2011a) i form av fyra punkter: 
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 ”4§  Introduktionsperioden ska syfta till att 

 1.  ge stöd på ett yrkesmässigt, personligt och socialt plan, 

 2.  stimulera till professionell utveckling, 

 3. bidra till att skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö  
  för läraren eller förskolläraren, och 

 4. utveckla lärarens eller förskollärarens förståelse för   
  skolan  eller förskolan som arbetsplats samt för dess roll i  
  samhället.”   
  (Skolverket, 2011a, s.1 )

Noteras bör att alla dessa fyra syften har fokus på stöd och utveckling 
av lärarens kompetens och förståelse. Frågan om lämplighetsprövning
en finns inte alls med bland syftena. Lämplighetsprövningen behandlas 
dock under en egen rubrik i Skolverkets föreskrifter om introduktions
period och kompetensprofiler. Men frågan är om detta kan tolkas som 
att lämplighetsbedömningen inte är ett huvudsyfte under introduktions
perioden – eller om det är ett resultat av att Skolverket valt att så lång 
det är möjligt särskilja frågan om å ena sidan introduktion och stöd och 
å andra sidan lämplighetsbedömningen. 
 När Skolverket motiverar behovet av en introduktionsperiod görs 
det i huvudsak utifrån att förskollärares och lärares utveckling måste 
ses som en process över tid och rum. Introduktionsperioden ses då som 
ett tillfälle utveckla kompetenser och förmågor ”som bäst utvecklas” i 
det praktiska lärararbetet, t.ex. kommunikativa förmågor, ledarskaps 
och relationskompetens samt didaktisk kompetens (Skolverket, 2011 
b). I detta sammanhang betonas också att introduktionsperioden inte 
ska uppfattas ”som en omprövning av lärarens eller förskollärarens 
examen utan som en dubbel kvalitetssäkring av utbildningen.” (s. 4). 
Skolverkets motiveringar bygger sålunda mer på stöd och utveckling, 
medan förarbetena till reformen i högre grad motiverade reformen uti
från att nya lärarna har behov av stöd samt att det finns brister i lärarut
bildning som motiverar behovet av en ytterligare prövning av lärarnas 
kompetens (se t.ex. SOU 2008:52). Detta kan också förstås som en del 
i förändringens logik. För att kunna motivera förändringar måste man 
först få det rådande att framstå som problematiskt och dåligt. På det vi
set skapas legitimitet för det erbjudande om en lösning som man sedan 
föreslår skall förbättra situationen. 
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Mentorskapet – på väg mot en omdefiniering? 

Under introduktionsperioden skall den nya förskolläraren/läraren ha en 
mentor som så långt det är möjligt ska vara behörig inom samma om
råde som läraren eller förskolläraren. För att finna mentorer som är le
gitimerade och själv undervisar inom samma områden som den nya för
skolläraren/läraren, föreslås i Skolverkets kommentarmaterial att olika 
skolenheter kan samarbeta.  

Det kan också vara nödvändigt att samarbeta med andra huvud
män eller skolor för att finna legitimerade lärare eller förskol
lärare som kan fungera som mentorer. (Skolverket, 2011b, s. 6)

I kommentarmaterialet öppnar sålunda Skolverket upp för att mentorn 
kan ha sin tjänst på en annan skolenhet.7 I andra dokument däremot har 
man i skrivningarna i princip genomgående utgått ifrån att mentorn och 
den nya läraren arbetar på samma enhet (se t.ex. SOU 2008:52). Detta 
verkar närmast också vara en förutsättning för att kunna genomföra det 
som preciseras i dokumenten som mentorns uppgifter. Exempelvis skall 
mentorn ge råd och stöd, observera den nya läraren samt själv bjuda in 
den nya läraren att observera mentorns undervisning. Annat som svår
ligen låter sig göras utan att mentorn och den nya läraren tillhör samma 
enhet är t.ex. att mentorn som samtalspartner anses ha ”en nyckelroll 
genom att förklara skolans eller förskolans organisation för den nyan
ställda och delge både skrivna och oskrivna normer och värderingar” 
(Skolverket, 2011b, s. 5). Att delge skrivna och oskrivna normer och 
värderingar är svårt för en utomstående som inte känner till de lokala 
förutsättningarna. Vidare är det värt att notera är att Skolverket i kom
mentarmaterialet (Skolverket, 2011b) anger att mentorskapet skall vara 
individuellt. 

Individuellt mentorskap innebär individuell handledning. En 
mentor kan naturligtvis ge stöd och råd till flera lärare eller för
skollärare samtidigt, men dessa behöver då få individuell hand
ledning. Mentorskap för en grupp riskerar att leda till att men
torn inte i tillräcklig utsträckning kan engagera sig i enskilda 
personer. Även här kan dock nätverk fungera som diskussions
forum och stöd för lärare och förskollärare. Kollegiala samtal 
och arbetet i lärarlaget bidrar naturligtvis även till vidareutveck
ling. (Skolverket, 2011b, s. 11)

7  Som exempel hänvisas till behörighetsförordningen (SFS 2011:326) vilket bl.a. anger att om en 
lärare har behörighet för ett visst ämne på gymnasiet, har denne också behörighet för att undervisa 
i det ämnet i årskurserna 79 i grundskolan. Har man behörighet för årskurserna 79 har man också 
behörighet för ämnet i årskurserna 46. Behörigheten har således i vissa avseenden blivit bredare än  
vad den ursprungliga lärarexamen omfattade.
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I texter framhålls att mentorns huvuduppgift är att främst ge råd och 
stöd, men mentorn skall även vara behjälplig vid bedömningen av den 
nya läraren. Detta är dock en känslig fråga med många svåra tolkningar 
och gränsdragningar. För det första handlar det om hur olika texters ord
val och formuleringar skall tolkas, se nedan. För det andra handlar det i 
sin tur om vad dessa formuleringar i realiteten innebär för mentorns roll 
och i relationen till den nya förskolläraren/läraren. Vad gäller  texterna 
kan man över en tid se en glidning i betydelse, där man i de senare 
 texterna och direktiven försöker tona ner mentorns roll i bedömningen. 
I de tidiga utredningstexterna framhölls att mentorns huvuduppgift an
sågs vara att ”främst ge råd och stöd” (SOU 2008:52, s. 184) men också 
att mentorn ska ”medverka i bedömningen av provårs läraren” (s. 185). 
I senare texter har bedömarrollen tonats ner och skrivits om och men
torns stödjande funktion har betonats ännu tydligare. Mentorns huvud
uppgift är att stödja den nya förskolläraren/läraren, om det råder ingen 
tvivel. Men fortfarande finns formuleringar om att mentorn skall vara 
behjälplig vid lämplighetsprövningen genom att informera skolledaren. 
Exempelvis skall mentorn ”bidra med underlag till rektorns eller för
skolechefens plan genom att uppmärksamma lärarens eller förskollära
rens utvecklingsbehov” (Skolverket, 2011a, § 10; SKOLSF 2011:37, § 
10) och när introduktionsperioden är avslutad och rektorn eller försko
lechefen ska avge ett skriftligt yttrande om lärarens eller förskollärarens 
lämplighet, skall denne samråda med mentorn (s. 3, § 16). I sig är inte 
detta något konstigt eftersom mentorn rimligen borde vara den som har 
bäst kännedom om den nya förskolläraren/läraren. Det finns dock en 
risk att om mentorn uppfattas kunna lämna information till rektor eller 
förskolechef som inte är till gagn för den nya läraren eller förskollära
ren, så kan det leda till att denne inte får fullt förtroende för mentorn 
och att det kan försvåra en öppen och förtroendefull kommunikation 
dem emellan (jfr Fransson, 2010; Jones, 2009; Killeavy, 2006). Det kan 
i sin tur medföra att läraren eller förskolläraren inte är helt öppen med 
sina funderingar, farhågor och eventuella tillkortakommanden på ett sätt 
som gör att tillfällen till lärande inte aktualiseras. Det skulle i så fall inne
bära att mentorskapets fulla potential inte kommer till sin rätt. Om det nu 
skulle bli så i några fall skulle lämplighetsprövningen ur den aspekten 
kunna sägas vara kontraproduktiv, dvs. leda till att förskolläraren/ läraren 
inte lär och utvecklas optimalt. Å andra  sidan är det rimligt att förvänta att 
nya medarbetare inte undanhåller något utan ser öppenheten som en vik
tig del i ett professionellt agerande. Detta är något som också skolledare 
bedömer som viktigt (se kapitel 6 i denna bok). 
 I skrivningarna om mentorns uppgifter och roller så förutsätts men
torn således ha sådana uppgifter och roller att det finns skäl att ifråga
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sätta om begreppet mentor är den korrekta benämningen, med tanke på 
de uppgifter och funktioner som ”mentorn” skall ha inom ramen för 
en introduktionsperiod för nya lärare. Inom mentorsforskningen har en 
mentor traditionellt uppfattats vara någon som man kan ha förtroende 
för och lita på att denna agerar för ens bästa (se t.ex. Barrera, Braley & 
Slate, 2010).8 
 Även utifrån beskrivningarna av ”mentorns” funktion och roll kan 
frågor  ställas om det är frågan om ett mentorskap i traditionell mening 
eller om ”mentorns” insats såsom den beskrivs mer är likna vid det 
som i utbildningssammanhang benämns som handledning. Det finns 
t.ex. flera inslag i de bakomliggande texterna som för tankarna till att 
mentor skapet skulle kunna uppfattas som en mästarlärlingsrelation, 
där den som är mer erfaren lär och tillrättavisar den som är mindre 
erfaren (se även Lindgren, 2011). Även i senare texter återkommer be
greppet handledning.  I Skolverkets kommentarmaterial står t.ex. att 
”Individuellt mentorskap innebär individuell handledning” (Skolverket, 
2011b, s. 11). Vidare framhålls att de kompetensprofiler som finns för 
lämplighetsprövningen också är ”en viktig utgångspunkt” för mentorn, 
”så att denne kan ge adekvat stöd i förhållande till vad en lärare eller 
förskollärare förväntas klara av när introduktionsperioden är slutförd” 
(Skolverket, 2011b, s. 12). Med andra ord har ”mentorskapet” såsom 
det framställs i samband med lärarlegitimationen en tydlig målfokuse
ring som gör att man kan säga att mentorns uppgift skulle kunna upp
fattas vara att ge ”råd och stöd” så att den nya läraren uppnår målen och 
kan bedömas som lämplig för yrket. 
 Vad en mentors uppfattas vara och hur mentorskapet uppfattas, 
definieras och praktiseras är dock beroende av sociala och kulturella 
för hållanden (Mathisen, 2009). Det finns sålunda skilda uppfattningar 
inom olika kulturella sfärer, i olika länder och inom olika yrkesområden 
på detta. Ett jämförande exempel; den amerikanska synen på mentor
skap inom näringslivet innebär ofta att mentorn är en överordnad per
son med makt och inflytande som emellanåt förväntar sig gentjänster. 
Adeptens karriär och positionering inom organisationen betonas fram
för lärandet. I den skandinaviska traditionen betonas däremot lärandet 
och att mentorn inte är en överordnad eller är i en direkt maktposition 
relaterat till adepten. På samma sätt finns skillnader i hur mentorskapet 
uppfattas, definieras och praktiseras mellan olika yrkesområden. Inom 
t.ex. näringslivet kan ett av huvudsyftena vara karriärutveckling, men 
inom de flesta områden handlar det om någon form av yrkesmässig, 
fackmässig och personlig utveckling (Mathisen, 2009, s. 9). 
 

8  Intressant att notera är att i Skottland, som man i Sverige ofta hänvisar som ett ”gott exempel” när 
det gäller lärarlegitimation, introduktionsperiod och stöd till nya lärare, så har ansvarig myndighet 
(the General Teaching Council for Scotland, GTCS) avsiktligt försök undvika att använda begreppet 
”mentor”.  Istället används termen ”supporter” (O´Brien & Christie, 2005).  
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Det är dock svårt att påstå att det inom det svenska offentliga skolvä
sendet med förskola, grundskola och gymnasieskola finns någon spridd, 
gemensam och genomgripande syn på vad mentorskap är eller någon 
etablerad praxis för hur det kan genomföras. I den meningen har det 
mentorskap och de mentorsutbildningar som växte fram som ett  resultat 
av 1995 års skolutvecklingsavtal (ÖLA 2000) som stipulerade att nya 
lärare hade rätt till en introduktionsperiod och en mentor,  inte satt sär
skilt stora avtryck. Ett avtryck som dock är satt är att mentorn inte 
har uppfattats verka inom ramen för något system med lämplighets
bedömning. Därvidlag har mentorn inte uppfattats ha någon bedöman
de funktion, vilket också förklarar en del av den kritik som riktades mot 
de tidiga skrivningarna om att mentorerna skulle vara direkt involverad 
i lämplighetsprövningen (Fransson, 2010). 
 Reformen med lärarlegitimation och lämplighetsprövning innebär 
dock att nya betingelser skapas för de sammanhang i vilka mentorn 
skall verka.  I den meningen kommer reformen med lärarlegitima tionen 
att tydligt forma det mentorskap som växer fram och hur det kan (skall) 
uppfattas, definieras och praktiseras. Av dessa anledningar är det av sär
skild vikt att kritiskt granska reformförslagen och hur mentor skapet tar 
form i förskolor och skolor. I de mentorsutbildningar som förhoppnings
vis kommer att växa fram borde rimligen frågan om mentorns  uppdrag, 
dennes relationer till skolledare och nyutbildad lärare,  samt hur lämp
lighetsbedömningen omsätts till handling bli föremål för många och 
långa diskussioner.  

Lämplighetsprövning, kompetensprofiler  
och rättsäkerhet

Lämplighetsprövningen av de nya lärarna är vid sidan av mentorskapet 
en central del av introduktionsperioden. Möjligen skulle man kunna se 
det som att det staten främst vill åt är just detta med lämplighetspröv
ningen och att mentorskapet och det stöd nya lärare kan få i det sam
manhanget ur statens perspektiv är sekundärt, eftersom det är  skolornas 
och förskolornas huvudmän som ansvarar för att personalen tas om 
hand på ett bra sätt. Utifrån det resonemanget skulle mentorskapet 
kunna  ses som ett sätt för staten att få lärarna att acceptera legitimation 
och lämplighetsprövning, genom att även ”ge” lärarna något tillbaka. 
 För lämplighetsprövningen är rektor eller förskolechef ansvarig och 
den uppgiften kan inte delegeras. Lämpligheten skall bedömas och ett 
yttrande skall avges där lämpligheten bedöms som antingen ”tillfred
ställande” eller som ”icke tillfredställande”. I Skolverkets före skrifter 
om introduktionsperioden anges att ”rektorn eller förskole chefen vid 



37

Utdrag ur Kvalificerad som lärare? Om professionel l utveckl ing, mentorskap och bedömning med sik te mot lärar legi t imationUtdrag ur Kvalificerad som lärare? Om professionel l utveckl ing, mentorskap och bedömning med sik te mot lärar legi t imation

minst tre tillfällen skall bedöma lärarens eller förskollärarens lämplig
het att bedriva undervisning” (Skolverket, 2011a, s. 3. 13 §). Noteras 
bör att detta är en ökning av antalet tillfällen då det i den ursprungliga 
utredningen angavs att bedömningen skulle ske vid minst två tillfällen 
(SOU 2008:52, s. 185186). I utredningen angavs detaljerat hur bedöm
ningen skulle gå till. Efter samtal med läraren/förskolläraren om den 
planerade aktiviteten/undervisningen skulle rektor/förskolchef obser
vera genomförandet och avslutningsvis skulle ett uppföljningssamtal 
säga rum. Noterbart är att det enbart är i detta utredningsmaterial som 
en sådan detaljerad beskrivning av vad som skall ske vid dessa tre till
fällen återfinns. I Skolverkets riktlinjer samt kommentarmaterial står 
det inte specificerat att det är på detta vis bedömningen skall gå till. 
Frågan är om det kan tolkas som att bedömningen inte behöver ske på 
det strukturerade sätt som utredningen angav vid alla dessa tre till fällen 
eller om det är underförstått att bedömningen vid dessa tre tillfällen 
skall bygga på att rektor/förskolechef deltar i den nya lärarens verksam
het och observerar? 
 Rimligen borde rektor/förskolechef sträva efter att i så hög grad som 
möjligt skapa sig en egen bild av hur det går för den nya läraren,  men 
det är också en fråga om tid, prioriteringar och kompetens för  rektor/
förskolechef att göra denna lämplighetsprövning. Som framgår av 
 kapitel 6 (Fransson) strävar rektorer efter att få information från flera 
olika källor som grund för sin bedömning av lärarens kompetens, varav 
egna observationer av undervisningen eller verksamheten enbart är en 
del. (Se även kapitel 7 för motsvarande för förskolechefer). 
 Som tidigare nämnts är denna formella och strukturerade lämplig
hetsprövning av de nyutbildade lärarna ett nytt inslag i modern tid för 
det svenska utbildningssystemet. Det är också det som gör systemet 
komplicerat i relation till mentorskapet och för att garantera att det sker 
en noggrann och rättssäker bedömning. I en mening ligger lämplighets
bedömningen till grund för myndighetsutövning – beslutet om huruvida 
legitimation skall beviljas eller inte – som har avgörande betydelse för 
om en person, efter flera års utbildning, skall kunna arbeta som legiti
merad lärare. 
 Lämplighetsprövningen innebär rimligen att pröva om personen i 
fråga är skicklig nog att hantera de situationer som kan uppkomma samt 
de krav som ställs på en yrkesutövare. 
 Att bedöma yrkesskicklighet är dock en grannlaga uppgift. För det 
första måste man ha en uppfattning om vad yrkesskicklighet kan vara 
så att man vet vad det är man skall försöka få syn på och värdesätta vid 
bedömningen. Vidare måste man veta på vilka olika sätt yrkesskicklig
heten kan ta sig utryck på i olika situationer, samt vara medveten om att 
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många kunskapsdimensioner – sannolikt de flesta – som bygger upp en 
yrkesskicklighet inte är direkt observerbara. Till detta kommer en rad 
andra frågor som har att göra med t.ex. hur olika förmågor och kompe
tenser uppfattas, tolkas, bedöms, värderas och vägs samman. I  kapitel 
6  diskuterar Fransson bl.a. dessa mera svårfångade dimensioner  av be
dömningsprocessen. Lämplighetsprövningen sker dessutom i yrkes
vardagen med ett komplext samspel mellan situationer, personer och 
kompetenser där läraren eller förskolläraren inte kan ha full kontroll 
över allt som sker. En del i yrkesskickligheten handlar sålunda om att 
kunna hantera och leva med det okontrollerbara och i ögonblicket för
änderliga situationer. 
 Till hjälp för rektorer och förskolechefer i bedömningen har staten  
via de kompetensprofiler Skolverket utarbetat, pekat ut vilka kom
petenser som anses som viktiga (se bilaga 1 i denna bok eller Skol
verket, 2011a). Utgångspunkten för de angivna kompetenserna anges i 
Skolverkets dokumentation vara:

…högskoleförordningens examensordning för de olika lärarka
tegorierna, reformens förarbeten, utredningar och forskning om 
rektors styrning och ledning samt lärares  skicklighet, beprövad 
erfarenhet och internationella  lärdomar. Samtliga kompetenser 
är möjliga att utveckla och förbättra. (Skolverket, 2011b, s. 12)
  

Kompetensprofilerna bygger sålunda på inspiration från flera olika håll. 
Det som inte framgår är i vilken omfattning dessa olika utgångspunkter 
har påverkat vilka kompetenser som pekas ut och hur skrivningarna ut
formats. Det är t.ex. viss skillnad om skrivningarna bygger på forskning 
om lärarskicklighet eller om de i huvudsak bygger på politiska över
väganden, där de senare ofta har normativa undertoner. 
 I kompetensprofilerna anges att lärarna respektive förskollärarna 
under introduktionsperioden skall visa sin förmåga relaterat till fyra 
över gripande kompetensområden, nämligen (a) mötet med eleven/bar
net, (b) ledarskap, (c) samverkan, och (d) ansvar för lärande och yr
kesutveckling. Inom vardera av dessa områden finns mer detaljerade 
beskrivningar av vad läraren/förskolläraren förväntar kunna visa. Totalt 
beskrivs dessa kompetenser i 23 punkter, av vilka några i sin tur sätter 
fokus på flera olika förmågor och kompetenser. I detta avsnitt kommer 
bara några principiella aspekter kring skrivningarna i kompetensprofi
lerna att diskuteras. Den som önskar ta del av skrivningarna i sin helhet 
och samtliga kompetenser hänvisas till bilaga 1 i denna bok.
 En principiell aspekt i kompetensprofilerna är att de är formulerade 
på sådant sätt att de i övergripande termer pekar ut den förmåga som 
förskolläraren/läraren skall uppvisa, men lämnar öppet för tolkningar 
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och bedömningar i fråga om hur väl dessa förmågor uppnås. Exempel
vis anges att läraren i sitt ledarskap skall visa förmåga att ”leda och 
organisera arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig 
på ömsesidig respekt och samarbete” (Skolverket, 2011a, s. 4, 18§). 
Formuleringen pekar ut vad som skall uppvisas och bedömas, men vad 
skrivningar sedan innebär i praktiken och hur det skall värderas lämnas 
öppet för tolkning. Vad innebär t.ex. en trygg lärandemiljö? När har 
man kommit till en punkt när en miljö inte längre kan sägas vara en 
trygg lärandemiljö? När övergår en miljö med respekt och samarbete 
till en miljö där respekten och samarbetet brister? Vad är en lärande
miljö? Denna typ av frågor är svåra att svara på eftersom så mycket av 
dessa tolkningar och bedömningar bygger på vad det är för situationer 
och på personliga preferenser. Det en person anser vara en trygg läran
demiljö kan en annan person anse ha stora brister vad gäller såväl trygg
het som att vara en miljö för lärande. Att personer uppfattar, tolkar, 
bedömer och värderar på olika sätt kommer vi aldrig ifrån i dessa sam
manhang. Ibland ligger personers tolkningar och bedömningar långt 
ifrån varandra och ibland ligger de närmare varandra. Emellanåt kan 
man uppfattas vara överens, men närmare diskussioner kan visa att man 
inte alls ser på saker på samma sätt. Och naturligtvis kan det omvända 
råda, att man till en början uppfattas vara oense i en bedömning för att 
man t.ex. använder olika ord och begrepp eller betonar olika aspekter 
av samma fenomen. Exempelvis kan man tala om en vattenflaska som 
är fylld till hälften i termer av ”halvfull” eller ”halvtom”. Man talar om 
samma fenomen, men använder olika begrepp och utgångspunkter för 
att beskriva och förstå fenomenet. I kapitel 6 i denna bok framgår det 
tydlig hur olika skolledare kan se på bedömningar. Man kommer så
lunda aldrig från ett visst mått av utrymme för subjektiv tolkning och 
värdering. Det viktiga i sammanhanget är att inse och erkänna att det 
alltid finns ett visst mått av subjektivitet i tolkningar, bedömningar och 
värderingar och att det till en viss gräns måste tillåtas vara på det viset, 
eftersom sammanhangen i vilket olika personer arbetar kan ha så skilda 
karaktärer. 
 Lika viktigt som att erkänna att dessa skillnader finns och måste få 
finnas, är det att erkänna att tolkningsutrymmet inte kan tillåtas vara 
hur stort som helst. Man kan inte hemfalla åt subjektiv relativism om 
att ”everything goes”. Då tappar den breda allmänheten förtroendet för 
såväl den lämplighetsprövning som sker som för legitimationen. Till
tron till en legitimerad lärares kompetens står och faller med tilltron till 
legitimationen och lämplighetsprövningen. Därför kan inte tolkning
arna och bedömningarna som olika rektorer/förskolechefer gör skilja 
sig år hur mycket som helst, utan måste hamna inom ramen för vad 
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som anses som ”rätt och rimligt”. Utmaningen för utbildningssystemet 
och framförallt för rektorer och förskolechefer blir att försöka hitta nå
gon gemensam syn på vad som är ”rätt och rimligt” för vad som skall 
bedömas som ”tillfredställande” respektive ”icke tillfredställande” för
mågor. För att återknyta till exemplet ovan. Vad mer precist är det som 
skall brista i en lärares ”förmåga att leda och organisera arbetet så att 
en trygg lärandemiljö skapas” för att förmågan skall anses vara ”icke 
tillfredställande”? Vilka brister är möjliga att acceptera under första 
året? Vilka brister kommer personen att kunna övervinna i framtiden 
och vilka brister är av sådan art att personen inte skall anses lämplig att 
rekommenderas att få legitimation? Denna typ av frågor borde bli före
mål för omfattande diskussioner inför och under bedömningarna.
För att skapa någon form av samsyn kring detta måste utmaningarna 
och möjligheterna med lämplighetsprövningen diskuteras öppet, lik
som hur kompetensprofilerna skall tolkas, användas och värderas vid 
bedömningen. Strävan måste vara att synliggöra bedömningsprocesser 
för att så långt det är möjligt skapa förutsättningar för (någorlunda) lik
värdig bedömning av de nya lärarna. 
 Ett led i att skapa en så rättsäker lämplighetsprövning som möjligt 
från statens sida är att ställa krav på dokumentation. I Skolverkets före
skrifter om introduktionsperioden anges att rektor eller förskolechef 
skall dokumentera sina observationer, uppföljningen och bedömning
ar, mentorn skall dokumentera observationer och samtal och den nya 
läraren eller förskolläraren skall dokumentera sitt arbete (Skolverket, 
2011a). I föreskrifterna anges att rektors eller förskolchefs dokumenta
tion skall ligga till grund för successiv återkoppling till läraren och för 
den slutgiltiga bedömningen. Det kan sägas vara en fråga om rättssäker
het för den nya läraren. Om dennes lämplighet ifrågasätts så skall det 
finnas dokumenterat vad som anses brista och hur dessa brister fram
träder. Varför mentorn förväntas dokumentera utvecklas inte, men ett 
antagande som kan göras är att även mentorns dokumentation kan kom
ma att ligga till grund för att motivera ett eventuellt ifrågasättande  av 
en lärares eller förskollärares lämplighet. Om så blir fallet  reser det åter 
frågor om vad detta kan betyda för relationen mellan mentor  och adept, 
exempelvis om det påverkar relationen i negativ riktning och  läraren/
förskolläraren inte helt litar på att dennes mentor agerar för dennes  
bästa.  Dokumentationens status kan också diskuteras, men det är rim
ligt att betrakta dokumentationen som arbetsdokument. Dokumenta
tionen kan sannolikt också utgöras av ljudinspelningar av samtal och/
eller filmade sekvenser med läraren/förskolläraren i barngrupperna. 
Om dessa medier används kommer också etiska frågor upp om barnen/
eleverna blir med på inspelningarna, t.ex. vilka som har tillgång till 
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detta material och om föräldrar skall lämna sitt samtycke till att deras 
barn kan komma att hamna på film.  
 I kommentarmaterialet utvecklar Skolverket särskilt vad som för
väntas av den nya läraren och förskolläraren i fråga om vad som skall 
dokumenteras (Skolverket, 2011b). Exempelvis skall de visa:

 – sina utgångspunkter i planeringen, hur undervisningen genom  
  förts och utvärderingar av undervisningen och utbildningen.

 – sin teoretiska förankring när det gäller lärande och undervisning,

 – sin förmåga att reflektera över och utveckla sin undervisning och  
  sitt ledarskap i mötet med barnen och eleverna samt

 – sin förmåga att samverka med kollegor, kommunicera med och  
  stötta barn eller elever etc. ” (Skolverket, 2011b, s. 11)

Detta kan sägas vara rätt så stora förväntningar på dokumentation som 
sannolikt kommer att ta en hel del tid för de nya lärarna, tid som måste 
tas från andra arbetsuppgifter (eller fritid). Lite tillspetsat kan sägas att 
de nya lärarna/förskollärarna under det första året har tre arbeten att 
sköta då de skall sköta arbetet som lärare samtidigt som de skall lära 
sig arbetet samt skall visa att de kan arbetet (Øyström, 2011). Efter
som  lärarens/förskollärarens dokumentation skall ligga till grund för 
bedömningen så innebär det att rektor/förskolechef måste gå igenom 
denna dokumentation vid lämplighetsbedömningen. 
 I detta sammanhang kan det vara värt att reflektera över erfaren
heter från andra länder med likande system med mentorskap, provår, 
lämplighetsbedömning, kompetensprofiler och krav på dokumentation. 
I exempelvis Wales, Skottland och vissa delstater i USA ingår reflek
tioner över undervisning och ens egen professionella utveckling som 
komponenter i den dokumentation som de nya lärarna skall lämna in för 
bedömning (se t.ex. General Teaching Council for Scotland, 2007; Car
ver & FeimanNemser, 2009; Draper, O’Brian & Christie, 2004; jämför 
även svenska högskolor i  kapitel 10). I en studie i USA fann Tucker et 
al. (2003) att administratörer uppfattade denna dokumentation som an
vändbar för att bedöma lärares kompetens, men att det måste användas 
som komplement till andra informationskällor. De fann också att admi
nistratörer i en högre grad än lärare uppfattade denna dokumentation 
som ett rättvist och rättvisande hjälpmedel för att bedöma lärarnas pre
stationer. En del lärare såg arbetet med att göra och bedöma dokumen
tationen mest som en byråkratisk exercis. Till detta kommer frågan om 
vad det är som egentligen dokumenteras och bedöms. Exempelvis var
nar Burrough (2001) för att bedömningen av denna dokumentation lika 
väl kan vara en värdering av en lärares förmåga att skriva om sin under
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visning som det är en utvärdering av själva undervisningen. Hur doku
mentationen skall genomföras och sedan värderas kräver sålunda en del 
eftertanke och samtal mellan de olika parterna för att det inte skall bli 
något som görs bara för att det skall göras och inte har så stor koppling 
till den nya lärarens yrkesvardag och dennes lärande. Exempelvis visar 
McNally, Blake och Reid (2009) i en skotsk studie kring nya lärares 
lärande under  den första tiden att den formella dokumentation de var 
tvungna att göra för att uppfylla de formella byråkratiska kraven upp
levdes bara ha liten  bäring för deras verkliga erfarenheter. En annan 
fråga är om olika lärar kategorier kommer att bedömas på olika sätt bara 
därför att det är brist på lärare med vissa ämneskombinationer. Kommer 
t.ex. rektorer att bedöma lärare i ämnen som matematik och naturvete
skapliga ämnen lika hårt som lärare inom andra ämnen, eller kommer 
de att vara mer återhållsamma i sin bedömning eftersom det råder brist 
på lärare inom matematik och naturvetenskapliga ämnen?    
 Mot bakgrund av alla ovan nämnda utmaningar vid lämplighets
prövningen – och med tanke på alla utmaningar som inte här berörts – 
borde rektorer och förskolechefer ges goda förutsättningar för att göra 
dessa bedömningar med insikt och noggrannhet samt på ett rättssäkert 
sätt. Exempel på goda förutsättningar kan t.ex. vara att de har möjlig
het att avsätta tillräckligt med tid för bedömningen och uppföljningen 
att stödjande strukturer finns upparbetade, t.ex. i form av administrativt 
stöd, nätverk där erfarenheter utbyts och tolkningar prövas eller rena ut
bildningar där frågor kring yrkesskicklighet, bedömning av kompetens 
och kompetensprofilerna diskuteras och problematiseras. 
 Rektor och förskolechef är således nyckelpersoner i lämplighets
bedömningen. I den meningen är deras egna referensramar vid tolk
ning och bedömning viktiga för vad och hur de bedömer och värderar 
samt var de sätter ribban för vad de anser vara tillfredställande res
pektive inte tillfredställande i fråga om de färdigheter och förmågor 
som förskol lärare eller lärare uppvisar. I det avseendet är det rimligen 
skillnad mellan  rektorer och förskolechefer som själva har erfarenhet 
som förskollärare eller lärare. I kapitel 6 i denna bok framgår det t.ex. 
att de rektorer som har egen undervisningserfarenhet anser sig kunna 
förstå verksamheten och vilka kompetenser som krävs av lärare på ett 
mer insiktsfullt sätt, än de som inte har denna erfarenhet. För mer utför
liga diskussioner kring bedömningsproblematiken och förskolechefers 
förmåga att bedöma kompetens hänvisas till kapitlet 7. För mer utför
liga diskussioner kring kompetensprofilers möjligheter, begränsningar 
och dilemman hänvisas till såväl svensk som internationell litteratur (se 
t.ex. Sachs, 2003).
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Lärarnas ansvarsnämnd 

Inrättande av legitimation för lärare och förskollärare har föga värde 
om en legitimation inte kan ifrågasättas eller dras in. För att hantera 
frågor som har att göra med att dra in en legitimation eller att utfärda 
varningar inrättas Lärarnas ansvarsnämnd som en enhet inom ramen 
för Skolverket. Nämnden består av nio personer. Fem av dem skall vara 
lärare från utbildningssystemets olika stadier och skolformer så att en 
bred representation av olika lärarkategorier och skolformer ingår. Av de 
övriga fyra ledamöterna skall en vara rektor eller förskolchef, en för
valtningschef, en myndighetsperson med kunskaper inom skolområdet 
samt en domare som dessutom är ordförande i nämnden. 
 Skolinspektionen är den instans som anmäler ärenden till Lärarnas 
ansvarsnämnd. Enskilda personer kan således inte lämna en anmälan till 
nämnden utan alla anmälningar skall lämnas till Skolinspektionen som 
sedan avgör om ärendet skall lämnas vidare till Lärarnas ansvarsnämnd. 
Ärendena kan leda fram till att en varning utfärdas eller att en legiti
mation kan dras in. Om läraren eller förskolläraren varit ”oskicklig”, i 
sin yrkesutövning ”gjort sig skyldig till brott” eller på ”annat sätt visat 
sig mindre lämplig” kan varning utfärdas (Prop. 2010/11:20, s. 56). En 
legiti mation kan återkallas om en person varit ”grovt oskicklig  i sin 
yrkesutövning”, ”i sin yrkesutövning gjort sig skyldig till ett allvarligt  
brott” eller på annat sätt ”är särskilt olämplig att bedriva under visning” 
eller ”inte följt ett föreläggande om läkarundersökning”. Exakt vad 
detta  i praktiken innebär – och inte innebär – kommer sannolikt att 
tydlig göras genom den praxis som växer fram då ärenden börjar prövas. 
 Om en legitimation dras in pga. ”oskicklighet” så innebär inte det 
med nödvändighet att läraren i fråga avskedas. Denne blir i ett första 
steg en olegitimerad person som i princip kan fortsätta att undervisa, 
dock utan att självständigt ansvara för undervisningen eller sätta be
tyg. Om en lärare eller förskollärare mister sin legitimation föran leder 
det rimligen någon form av åtgärder från arbetsgivarens sida, t.ex. er
bjudande om kompetensutveckling, rehabilitering, omplacering, upp
sägning eller andra lämpliga och motiverade åtgärder. 
 Hur kan då detta med möjlighet att dra in legitimation eller utfärda  
varningar förstås? Det som vanligtvis framförs som argument är att 
tredje man, dvs. barnen och eleverna kan skyddas på detta viset. En 
del personer skall inte arbeta med barn och kan i ett första steg var
nas och i senare läge bli av med legitimationen. Dessa möjligheter har 
dock arbets givare redan idag. Varning kan utfördas och anställda kan 
omplaceras, avskedas, få avgångsvederlag för att sluta självmant eller 
anmälas för brottslig handling om sådant övertramp skett. Många rek
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torer och förskolechefer har erfarenhet av att avskilja personer som inte 
fungerat i verksamheterna. 
 Ett annat sätt att förstå införandet av lärarlegitimation, hot om 
dess indragande samt disciplinpåföljden varning är att det är ytterli
gare ett sätt att sätta press på lärare att prestera mer och bättre. Re
formen och legitimationen kan ses som ett sätt att ytterligare tydlig
göra det individuella yrkesansvaret som lärare och förskollärare har 
(Proposition 2010/11:20) och det manifesteras via ett individuellt 
ansvarsutkrävande.  Men hur lätt är det att spåra ett ansvar till en enskild 
lärare? Om exempel vis ett barn inte har lärt sig att läsa i skolår fem, 
vem kan sägas vara ansvarig för det av alla de vuxna som barnet mött 
genom åren? En utgångspunkt i allt lärararbete är att man vill barnens 
bästa. De enskilda lärarnas ansvar är stort men lärares arbete är också 
komplext och vittomfattande. Arbetet innebär t.ex. omfattande interak
tion med elever, kollegor och vårdnadshavare kring kunskapsutveck
ling, lärande, trivsel, arbetsmetoder och innehåll. Dessutom befinner 
sig lärare ofta i en komplex organisatorisk och institutionell inramning 
med delvis motstridiga mål och intressen och med återkommande dis
kussioner kring resurser, arbetssätt, organisation, måluppfyllelse och 
arbetsinnehåll. Detta gör att lärare ofta har att hantera och leva med 
dilemman i strävan att finna de mest optimala lösningarna för så många 
elever som möjligt. Om något går fel är det inte helt enkelt att veta i 
vilken mån det rör sig om ett felaktigt agerande av en enskild lärare och 
i vilken mån det är organisationen som sådan och de organisatoriska 
förutsättningarna som brister (se även Vlachos, 2010). Detta sätt att för
stå införandet av lärarlegitimationen med disciplinerande och repres
siva funktioner ligger i linje med de senaste decenniernas neoliberala 
retorik och reformer, med marknadsanpassning av utbildningssystemet, 
kritik av skola och lärarutbildning samt ökade inslag av bedömning, 
konkurrens och ansvarsutkrävande (Biesta, 2009; Compton & Weiner, 
2009). Utifrån ett sådant perspektiv blir införandet av lärarlegitimation 
och Lärarnas ansvarsnämnd logiskt. 
 Vad gäller frågan om legitimationens indragande och möjligheter 
att utfärda varningar så har man ofta framhållit vården och jämfört med 
de möjligheter att där utdela disciplinpåföljderna varning och erinran 
(se t.ex. SOU 2008:52). Intressant att notera är att från och med den 
1 januari 2011 gäller dock andra förutsättningar inom vården med ny 
patientsäkerhetslag. I denna lag har disciplinpåföljderna varning och 
erinran tagits bort, eftersom det ansågs ha en ”negativ inverkan på hälso  
och sjukvårdspersonalens benägenhet att rapportera avvikelser samt 
motverkar öppenhet och möjlighet för personalen att lära av misstagen” 
(HSAN 2010, s. 6). Det tidigare regelverket ansågs fokusera för mycket 
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på enskilda sjuksköterskor eller läkares ansvar för negativa händelser 
och för lite på vårdgivarnas ansvar. Lite märkligt kan det tyckas vara 
att när dessa individuella påföljder tas bort inom hälso och sjukvården 
med motivet att de inte bidrar till att utveckla verksamheten – så införs 
likande påföljder inom skolans och förskolans område! 
 Frågan blir då vad detta kommer att betyda i skolan och förskolan? 
Kommer mindre lämliga personer att avskiljas eller få varningar? Vad 
betyder det om varningar kan utfärdas? Hur kommer lärare och för
skollärare att agera? Farhågor har rests för att en effekt kan bli en ökad 
 administration och dokumentation i skolan och förskolan (Vlachos, 
2010). Det ger anledning att undra om denna dokumentation primärt 
görs som ett led i att stödja ett barns lärande och utveckling eller om 
lärare ser sig nödda att dokumentera för att själva ha ryggen fri om de 
i en framtid skulle bli ifrågasatta för att inte ha gjort tillräckligt mycket 
för att hjälpa ett barn eller en elev. 
 Möjlighet att tilldela lärare varning och att legitimationen dras in, 
kan dock också ha funktionen att lärares rättssäkerhet höjs. Införandet 
av en lärarlegitimation borde innebära att sanktionsmöjligheterna mot 
en lärare rimligen borde gå från (1) varning, (2) indragen legitimation 
med möjlighet till omplacering inom kommunen, till (3) indragen legi
timation och avsked från kommunen. Idag finns flera fall där lärare av
skedas och där arbetsgivare och fackliga företrädare ansett att det varit 
en överreaktion grundad på t.ex. undermåliga utredningar eller över
reaktioner från arbetsgivarens sida. Ett ifrågasättande av en legitima
tion innebär att en formell utredningsprocess måste till vilket sanno likt 
kräver mer utförliga argument och tydligare dokumentation än vad som 
varit fallit tidigare. Att andra parter som Skolinspektionen och lärarnas  
ansvarsnämnd involveras i detta kan också bidra till att stärka rätts
säkerheten.

Slutord 

I detta kapitel har vissa frågor i anslutningen till reformerna kring lärar
legitimation, introduktionsperiod, mentorskap och lämplighetsprövning 
beskrivits och problematiserats. En ambition med detta kapitel har varit 
att ge en inramning till i vilket sammanhang bokens övriga kapitel skall 
förstås. Huruvida detta har lyckats får läsaren avgöra, men reformerna 
och deras följder, är i sig så vittomfattande att det inte låter sig enkelt 
beskrivas i ett kapitel av detta format. Reformerna innebär omfattande  
förändringar av utbildningssystemets spelregler vilket skapar såväl 
möjligheter som utmaningar och dilemman – nu och i framtiden.  Att 
denna bok kommer i början av denna reformimplementering medför 
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att få svar kan ges hur det kommer att bli. Av den anledningen är boken 
till sin karaktär i stora avsnitt problematiserande. Som visats i detta 
kapitel kan en hel del frågor ställas kring reformen och hur utfallet av 
den kommer att bli, såväl i dess helhet som i dess delar. I bokens övriga 
kapitel kommer ytterligare ett antal frågor att ställas utifrån lite olika 
perspektiv. Vi går med andra ord en spännande framtid till mötes med 
implementeringen av denna reform (och andra) och de nya utmaningar 
och fortsatta kunskapsbehov som följer på det. 
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APPENDIX A:

Övers ik t  några  v ik t iga  hå l lpunkter  i  u tveckl ingen av  lärar legi t ima t ionen  

1992 Lärarnas riksförbund beslutar på sin kongress att aktivt 
arbeta för införandet av en lärarlegitimation.

19950401 – 20000401 ÖLA 1995/Avtal 2000. : Överenskommelse om lön och 
allmänna anställningsvillkor samt rekommendation 
om lokalt kollektivavtal m.m. Sveriges Kommuner och 
Landsting, Lärarnas riksförbund, Lärarförbundet. Detta 
nationella avtal innebar att nya lärare kunde provanställas 
ett år och då ha rätt till mentor och introduktionsperiod. 
Avtalet resulterar i ett varierat utfall av lokala avtal och 
aktiviteter för att stödja nya lärare.

20000401 – 20050401 ÖLA 00. Överenskommelse om lön och allmänna anställ-
ningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektiv-
avtal m.m. Sveriges Kommuner och Landsting, Lärarnas 
riksförbund, Lärarförbundet. Skrivningar kring provan
ställning, men inte kring introduktionsperiod. Bilaga 3 sti
pulerar dock att lokala skolutvecklingsavtal skall skrivas. 

20001012 Utbildningsutskottet avstyrker motionsyrkande om 
införandet av lärarcertifiering/legitimation såsom mo
tionerats av företrädare för (M), (KD), (FP) och (C) 
(UbU2000/01:UbU3).

20010405 Utbildningsutskottet avstyrker motionsyrkande om infö
randet av lärarlegitimation såsom motionerats av företrä
dare för (FP) (UbU2000/01:UbU13).

20020321 Utbildningsutskottet avstyrker motionsyrkanden 
om införandet av lärarcertifiering/legitimation så
som motionerats av företrädare för (M), (FP) och (C) 
(UbU2001/02:UbU10).

20020817 Debattartikeln i Dagens Nyheter där frågan om lärarlegi
timation nämns. Folkpartiet hade dagarna före lagt fram 
ett skolpolitiskt program där frågan om lärarlegitimation 
ingår som en del. 

20030306 Utbildningsutskottet avstyrker motionsyrkanden om infö
randet av 

20040311 lärarcertifiering/legitimation såsom motionerats av före
trädare för 

20050217  (M), (KD), (FP) och (C) (UbU 2002/03:UbU4; 
UbU2003/04:UbU7; UbU2004/05:UbU4).

20050331 Det nationella avtalet ÖLA 00 mellan arbetsgivare och 
lärarnas fackliga organisationer om nya lärares rätt till 
mentor och introduktionsperiod förlängs inte längre. 
Lokala avtal om denna rätt fortsätter finnas på sina håll, 
liksom aktiviteter för att stödja nya lärare.
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20060323 Dir 2006:31 Utredning om auktorisation av lärare. 
Den Socialdemokratiska regeringen ger ett halvår före 
valet direktiv till en utredning som skall bedöma om det 
finns behov av att införa en auktorisation för lärare och 
om det i så fall skall vara staten eller arbetsmarknadens 
parter som skall ansvara för denna. Uppdraget skall redo
visas senast 20070531. Särskild utredare Jan Björkman 
(S).

20061006 Regeringsskifte. Borgerlig alliansregering tar över efter 
det att Socialdemokraterna förlorat valet.

20061107  Jan Björkman (S) entledigas som särskild utredare för 
utredningen om auktorisation av lärare.

20061114 Dir 2006:140. Jörgen Ullenhag (FP) utses som särskild 
utredare för utredningen om auktorisation av lärare.

20061221 Dir 2006:140 Direktiv till Lärarutredningen – om behö
righet och auktorisation (U 2006:07).

  Den borgerliga alliansregeringen ger nya direktiv som 
innebär ett vidgat uppdrag samt lämnar förslag till en 
statlig auktorisation av läraryrket. Delredovisning 2007
1101 och slutredovisning 20080301. Särskild utredare 
Jörgen Ullenhag (FP).

20070712 Dir 2007:117 Tilläggsdirektiv till Lärarutredningen – om 
behörighet och auktorisation (U 2006:07).

  Ändring av plan för redovisning. Endast ett samlat för
slag skall lämnas senast 20080201 

20080201 Dir 2008:1 Tilläggsdirektiv till Lärarutredningen  om 
behörighet och auktorisation (U 2006:07)

  Ändring av tidsplan för redovisning. Samlat förslag skall 
redovisas senast 20080601.

20080421 Betänkande Legitimation och skärpta behörighetsregler 
(SOU 2008:52) överlämnas till regeringen. Presskonferens 
20080412. 

20081020 Sista dag att inlämna remissvar på SOU 2008:52. 108 
stycken remissvar inkom till Utbildningsdepartementet.

20100324 Propositionen Den nya skollagen – för kunskap, valfri-
het och trygghet (prop. 2009/10:165) publiceras (daterad 
20100318). 

20100503 Promemorian Legitimation för lärare och förskollärare 
U2010/2818/S går ut på remiss.

20100622 Riksdagsskrivelse 2009/10:370. Beslut i riksdagen om att 
införa en ny skollag enligt Utbildningsutskottets betän
kande 2009/10:UbU21.

20100702 Sista dag att inlämna remissvar på Promemorian 
U2010/2818/S. 88 stycken remissvar inkom till Utbild
ningsdepartementet.
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20100801 Den nya skollagen träder i kraft.

20100909 Lagrådsremiss Legitimation för lärare och förskollärare 
går till Lagrådet.

20101018 Regeringens proposition 2010/11:20 Legitimation för 
lärare och förskollärare presenteras. (Daterad 20101007).

20101111 Regeringsbeslut 1:5 U2010/6930/S. Uppdrag till Statens 
skolverk att förbereda och organisera arbetet med att 
legitimera lärare. 

20110302 Riksdagsskrivelse 2010/11:171. Beslut i riksdagen om 
att införa legitimation för lärare och förskollärare enligt 
Utbildningsutskottets betänkande 2010/11:UbU5.

20110317 Förordning om behörighet och legitimation för lärare och 
förskollärare och utnämning till lektor (Svensk författ
ningssamling SFS 2011:326).

20110411 Skolverket sänder tre dokument med föreskrifter och 
kommentarmaterial på remiss (1) Skolverkets föreskrifter 
och allmänna råd om introduktionsperiod och kompe-
tensprofiler för lärare och förskollärare. (2)  Legitima-
tion för lärare, förskollärare och lektorer. Skolverkets 
föreskrifter och allmänna råd med kommentarer om 
introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och 
förskollärare. (3) Skolverkets föreskrifter och allmänna 
råd om kompetensprofiler för utnämning lektor. Remiss
svar skall inlämnas senast 20110426. 

20110512 Skolverkets föreskrifter om introduktionsperiod och 
kompetensprofiler för lärare och förskollärare beslutas 
(SKOLFS 2011:37), se (1) och (2) ovan.

20110530 Skolverkets föreskrifter om kompetensprofiler för utnäm
ning till lektor beslutas (SKOLFS 2011:58)

20110620 Skolverkets föreskrifter om ansökan om legitimation 
för lärare och förskollärare m.m. beslutas (SKOLFS 
2011:35)

20110701 Den nya skollagen där lärarlegitimationen ingår som en 
del börjar gälla.

20110701 Den som tar lärarexamen efter detta datum skall genom
föra en introduktionsperiod om minst ett år. Olegitimera
de lärare som anställda före detta datum får rätt att sätta 
betyg t.o.m. 20150701. 

20110801 Möjligheten att söka lärar och förskollärarlegitimation 
öppnas för de lärare och förskollärare som har examens
bevis och som redan arbetat minst ett år.

20111128 De första legitimationerna för förskollärare utfärdas.

20111214 De första legitimationerna för lärare utfärdas.
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20120208 Skolverket publicerar en rapport om verkets hantering av 
legitimationsärenden med anledning av den kritik som 
riktats mot att bemanningsföretaget Proffice är involve
rad i hanteringsprocessen av legitimationerna. 

20120210 Skolverket hemställer hos regeringen att flytta fram tid
punkten för när legitimationsreformens olika delar skall 
träda ikraft (Skolverket dnr 892012:169). Som orsak 
anges bl.a. att Skolverket inte anser sig hinna besluta i 
tillräckligt många legitimationsärenden innan 1 juli 2012. 
Detta berör bl.a. frågan om fr.o.m. när bara den som har 
legitimation och är behörig för undervisning får bedriva 
undervisning och får anställas utan tidsbegränsning. 

20120307 Promemoria från Utbildningsdepartementet i vilket 
det förslår att bl.a. tidpunkterna för när legitimations
reformens olika delar skall träda ikraft skjuts fram på 
obestämt tid, tills den dag regeringen beslutar annat. 
(U2012/1524/S)

20120321 20120208 beslutade Skolverket om de föreskrifter om 
vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett 
yrkesämne (SOLFS2012:4). Föreskriften giltig fr.o.m. 
20120321.

20120523 Riksdagen beslutar bifalla motion som yrkar på att 
moders målslärare skall omfattas av legitimationen, vilket 
innebär ett nederlag för regeringens linje (Riksdagsskri
velse 2011/12:227).

20120531 Konstitutionsutskottet riktar kritik mot brister i 
berednings arbetet kring legitimationsreformen och kon
staterar att regeringen i detta avseende brustit i ansvar 
(Konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU20). 

20120426 Proposition 2011/12:144 Senare tillämpning av vissa be
stämmelser om legitimation för lärare och förskollärare 
lämnas av regeringen. 

20120619 Riksdagsskrivelse 2011/12:227. Riksdagen beslutar 
 enligt Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU20 
(och prop. 2011/12:144) att senarelägga tillämpningen av 
vissa bestämmelser om legitimationskrav. Det berör bl.a. 
att endast den som har legitimation som förskollärare och 
lärare skulle få anställas utan tidsbegränsning. Nytt  
datum för ikraftträdande av dessa delar är 20131201.

20120630 Lagändringarna beslutade enligt Riksdagsskrivelse 
2011/12:227 träder i kraft. 

20120701 Ursprungligen det datum från när endast den som har 
legitimation som förskollärare och lärare skulle få anstäl
las utan tidsbegränsning. 20120619 beslutade riksdagen 
att skjuta fram detta ikraftträdande till 20131201.
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20131201 Datum för när endast den som har legitimation som för
skollärare och lärare bl.a. skall få anställas utan tidsbe
gränsning (Riksdagsskrivelse 2011/12:227). (Detta gäller 
vid tryckningen av denna bok).

20150701 Datum för när lärarlegitimationsreformen skulle börja 
gälla fullt ut. Bl.a. skall bara lärare med legitimation 
självständigt få sätta betyg från detta datum. (Detta gäller 
vid tryckningen av denna bok).
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