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Kap i te l  10

Professionalisering eller  
deprofessionalisering? Positioneringar  
och samspel i ett dilemmatic space

Göran Fransson

Reformernas konsekvenser på sikt  
kan vi nog i dagsläget inte till fullo 
överblicka. 

I detta avslutande kapitel avser jag föra några sammanfattande och 
problematiserande resonemang kring introduktionsperioden, lämplig
hetsprövning och legitimation för lärare och förskollärare.1 I bokens 
tidigare kapitel har teman relevanta för dessa reformer behandlats ur lite 
olika perspektiv. Dessa kapitel har varit tydligt förankrade i data från em
piriska undersökningar som gjorts inom ramen för forskningsgruppen  
Induction. Detta kapitel har en något annorlunda karaktär då det inte på 
samma sätt utgår från någon undersökning. Intentionen i kapitlet är att 
lyfta diskussionerna kring introduktionsperioden, lämplighetsprövning 
och legitimation till mer övergripande resonemang genom att teoretiskt 
belysa reformstrategierna. 
 En central plats i kapitlet har de resonemang jag för utifrån en 
professions teoretisk grund, dvs. vad kan reformerna betyda i termer av 
professionalisering, professionell positionering och statusförskjutning? 
I detta är relationer mellan stat, yrkesgrupp/profession och klienter/ 
allmänhet centrala liksom frågor kring positioner, autonomi, makt, 
 legitimitet och status. Till detta professionsteoretiska perspektiv för djupar 
jag sedan  diskussionen utifrån ett teoretiskt perspektiv som än tydligare  
sätter fokus på positioner, aktörer, relationer, samspel och  dynamik 
samt på sampel mellan ett utbildningssystems makro och mikronivåer 
– nämligen idén om ett dilemmatic space. Dilemmatic space är ett teore
tiskt perspektiv som ramar in en viss verksamhet med dessa aktörer,  
normer, värderingar och handlingsmönster. Perspektivet bidrar till att  
 

1  Jag har valt att betrakta reformerna kring introduktionsperiod med mentorskap, lämplighetsprövnin-
gen och legitimationen som olika delreformer inom ett större reformpaket. Anledningen till det är 
att dessa delar kan implementeras oberoende av varandra och inte med nödvändighet är varandras 
förutsättningar, vilket man lätt kan förledas tro. 
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relatera individers överväganden och ageranden till de utmaningar, 
dilemman och strukturer som (yrkes)vardagen erbjuder. Relaterat till 
de diskuterade reformerna understödjer perspektivet analyser gällande 
bl.a. positioneringar och dynamiken mellan olika aktörer och nivåer 
inom ett system.
 De diskussioner som förs i kapitlet är till stora delar problema
tiserande eftersom vi ännu inte fullt ut vet vad reformerna kommer att 
betyda för läraryrket och förskolläraryrket. Frågor kring t.ex. status och 
professionell position handlar i grunden om hur något framställs, upp
fattas, förstås och värderas. Exempelvis framställs reformerna kring 
introduktionsperioden, lämplighetsprövning och legitimation som 
att de skulle höja läraryrkets status. Vi kan se en hel del positionerin
gar och uttalanden i denna fråga, men det är ännu en öppen fråga hur 
 reformerna i slutändan kommer att uppfattas, förstås och värderas. Vi 
vet helt enkelt ännu inte hur det kommer att bli, eftersom det är för tidigt 
att kunna se några sådana konkreta resultat. Ur ett professionsteoretiskt 
perspektiv och utifrån en idé om ett dilemmatic space kan dock reso
nemang om dessa frågor föras och vissa problematiseringar kan göras. 
Men i slutändan handlar det om hur något framställs, positioneras och 
uppfattas.

Lärarlegitimation, profession och professionalisering 

Som tidigare nämnts kan reformerna kring legitimation och introduk
tionsperioden analyseras och förstås utifrån ett professionsteoretiskt 
perspektiv. Införandet av en legitimation innebär närmast ett skolboks
exempel på ett klassiskt sätt för yrkesgrupper att hävda exklusivt till
träde till ett yrkesområde. I detta spelar lärarnas fackliga organisationer, 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, en central roll genom den 
professionsteoretiska retorik de anammat och genom de professionella 
anspråk de gör. Legitimationen och dess koppling till striktare behörig
hetskrav ska göra det svårare för personer utan adekvat utbildning att 
verka i funktionen som lärare och förskollärare. Även om outbildade 
personer inte helt utestängs från lärares och förskollärares yrkesarenor 
– de får fortfarande anställas för ett år i taget, men inte självständigt 
 sätta betyg – så innebär legitimationen en tydligare avgränsning för 
vem som får utöva lärar och förskolläraryrkena.
 Några av de frågor som ska diskuteras nedan handlar om huruvida 
införandet av introduktionsperioden, lämplighetsprövningen och legiti
mationen innebär en professionalisering eller en deprofessionalisering 
av lärar och förskolläraryrkena. Dessa två frågor utgör huvudfokus i 
detta avsnitt och jag kommer att visa att det är möjligt att se båda dessa 
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processer i reformerna, dvs. att de innehåller såväl professionaliseran
de som deprofessionaliserande inslag. Jag diskuterar inledningsvis de 
klassiska distinktionerna mellan vanliga yrken och det som benämnts 
som professioner. Avsikten med det är att utifrån en professionsteore
tisk grund belysa några av utmaningarna med att försöka diskutera vad 
reformerna betyder för lärar och förskolläraryrkena. I detta, och i de 
resonemang jag avser föra i avsnittet, utgör profession, professionalise
ring och professionalism centrala begrepp. 

Professioner – definitionsproblematik och professionalism

Enligt de klassiska definitionerna av professioner från 1950och 
60talen – som innehavare av makt över utbildning, yrkesutövning och 
yrkets kunskapsbas, med yrkesmässigt monopol, med ett allmänt ac
cepterande av yrkesgruppens professionella anspråk och kunskapsbas 
samt med medlemmar som identifierar sig med och är starkt lojala med 
professionens normer, idéer, och handlingsmönster (Caspersen, 2007; 
Evans, 2008; Evetts, 2006; Svensson, 2006) – kan lärare och förskol
lärare närmast betecknas som semiprofessioner, dvs. inte ”riktiga pro
fessioner” i klassisk bemärkelse (Wise, 2005). Emellertid har kritik mot 
de klassiska definitionerna under årens lopp lett till andra synsätt och 
fokus på hur yrkesgrupper och professioner kan definieras och förstås 
(Evetts, 2006). Kritiken har haft många olika infallsvinklar, varav jag 
skall beröra några nedan. För det första har de klassiska definitioner
nas anspråk på att vara närmast universella kritiserats och studier har 
visat hur olika kulturella, sociala och språkliga sammanhang leder till 
olika avgränsningar och definitioner samt till att olika aspekter av defi
nitionerna ges olika tyngd i olika kulturella och nationella kontexter 
(Torstendahl, 2005). Annan kritik under 1970talet handlade bl.a. om 
att professioner inte självklart agerade för klienters bästa, utan även för 
professionens egenintresse (jfr Fransson & Jonnergård, 2009). Vidare  
har förändrade former för styrning av arbete och organisationer samt 
förändrade relationer mellan stat, professioner och marknadskrafter  
under åren också varit grund för kritik av de klassiska definitionerna.  
I spåren av decentralisering, globalisering, marknadsanpassning, 
konkurrensutsättning och en byråkratisk styrning och kontroll med 
 indikatorer och utvärderingar – förändringar som kännetecknar det som 
brukar benämnas som new public management (Evetts, 2009) –  ändras 
betingelserna för olika yrkesgruppers arbete. Att i dessa sammanhang 
med föränderliga arbetsvillkor sätta fokus på strukturella drag för 
en profession som görs med klassiska definitioner för professioner – 
som behörighetsgivande utbildning, yrkesspecifika etiska koder eller 
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legitimation – kan kritiseras, något som bl.a. Abbot (2010) gör. För 
stort fokus på strukturella betingelser riskerar, menar han, att lyfta bort 
fokus från arbetets innehåll och de uppgifter som professionens yrke
sutövare ska ansvara för. Med den senare tyngdpunkten på arbetets in
nehåll och uppgifter, ges yrkesutövandets förutsättningar och proces
ser ett tydigare fokus. Som en följd därav får rimligen yrkesutövares 
professionalism – att hantera förutsättningar och processer för klienters 
bästa – större betydelse för vilka yrkesgrupper som uppfattas vara och 
definieras som professioner.2 Även om det i de klassiska definitioner
na av professioner är centralt att enskilda yrkesutövare uppfattas som 
kompetenta och kunniga med exklusiva kunskaper, ger ökat fokus på 
professionalism också ett ökat fokus på tillit och därmed på tillit till 
enskilda yrkesutövares professionalitet. Till detta ska jag återkomma. 
 Ett pragmatiskt förhållningsätt till definitionsproblematiken som 
jag diskuterat ovan har Evetts (2006) som menar att det inte längre är 
 varken särskilt viktigt eller särskilt lätt att göra en skarp och hållbar 
definitionsmässig skillnad mellan vad som benämns som professioner 
och andra expertyrken. Vad som kännetecknar och definierar expertyr
ken och professioner – och hur dessa i slutändan konstrueras, betecknas 
och förstås – är med andra ord föremål för återkommande diskussio
ner och positioneringar. Trots denna kritik och successiva förskjutning 
av synen på professioner inom det professionsteoretiska fältet, används 
fortfarande ofta de klassiska definitionerna av professioner samtidigt 
som människor i vardagliga sammanhang ofta talar i termer av profes
sioner för att beteckna yrkesgrupper med likartad utbildning (Fransson 
&  Jonnergård, 1999). I den bemärkelsen talas det emellanåt om ’lärar
professionen’ och ’förskollärarprofessionen’ även om dessa inte är att 
betrakta som professioner i den klassiska bemärkelsen.
 För att återknyta till de inledande frågorna: vad betyder då introduk
tionsperioden, lämplighetsprövningen och legitimationen för lärar och 
förskolläraryrkena utifrån ett professionsteoretiskt resonemang? Min 
slutsats är att dessa reformer kan ses som delar i såväl en professionali
sering, dvs. processer för att försöka uppnå positionen som profession, 
(jfr Lilja, 2009; 2011), som en deprofessionalisering (jfr Lilja, 2009; 
 

2  Professionalism kan förstås som något som framträder i situationer och är resultatet av kunskaper, 
erfarenheter och ett etiskt ramverk för vad som betraktas som bra, rätt och riktigt utifrån tillgängliga 
resurser, möjliga processer och förväntade mål och resultat. Frelins (2010) utgångspunkt är att en per-
sons professionalitet inte kan framträda utanför en specifik praktik eller beskrivning av den praktiken. 
Exempelvis kan det senare ta sig uttryck i talet om att upprätthålla professionella förhållningssätt 
till klienter. Talet om professionalism kan enligt Svensson (2006) och Evetts (2006) också ses som 
en ideologi införd från överordnade strukturer för att motivera och styra underordnade aktörer och 
verksamheter, ofta genom självstyrnig i egenskap av utpekade såsom professionella. Det är en av 
anledningarna till varför Friedson (2001) ser professionalism som en tredje logik för kontroll och 
social ordning av yrken, där marknadskrafterna och organisationen utgör de två andra logikerna för 
kontroll och social ordning. 
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2011; Sjöberg, 2010; Vlachos, 2010). I den fortsatta framställningen 
ska jag argumentera för vilka aspekter i reformerna som kan ses som 
professionaliserande respektive deprofessionaliserande. 
 Innan jag går in på dessa frågor vill jag kort återknyta till utma
ningarna jag belyst ovan. Utifrån det förda resonemanget, om en för
skjutning från fokus på klassiska definitioner för professioner, till fokus 
på professionalisering, professionalism och professionalitet, vill jag 
framhålla att jag ansluter mig till idén att det är rimligt att diskutera 
yrkesgruppers professionalism och yrkesutövares professionalitet som 
grund för yrkesgruppers tillit, status och professionella positioner. Som 
jag ser det kan lärare och förskollärare svårligen ses som professioner 
i klassisk bemärkelse, men förskjutningen mot att fokusera professio
nalisering och professionalism öppnar för nya resonemang kring hur 
yrkesgrupper stärker sina professionella positioner.

Staten stärker sin position  
– organisationsprofessionalism vs. yrkesprofessionalism 

Införandet av legitimationen ses i policytexter och policyuttalanden 
som ett sätt att skydda och stärka utbildade lärares och förskollärares 
exklusiva tillträde till en yrkesarena (t.ex. SOU 2008:52), vilket enligt 
de klassiska definitionerna av professioner skulle kunna ses som en pro
fessionalisering. Att exempelvis koppla legitimationen till den exklusi
va och i skollagen stadgade rätten för lärare att självständigt sätta betyg, 
kan ses som ett led i sätt att stärka lärares professionella positioner och 
jurisdiktion (Abbot, 2010). I detta sammanhang är det dock viktigt att 
komma ihåg att lärarkåren inte kan betraktas som en homogen grupp. 
Reformerna innebär också en hierarkisering inom lärarkåren, eftersom 
vissa lärargrupper har möjlighet att bli lektorer, medan andra lärargrup
per (i nuläget) inte omfattas av legitimationen. Processerna med profes
sionalisering och deprofessionalisering tar sig således skilda uttryck för 
olika grupper inom lärarkollektivet. Man skulle därmed kunna förstå 
reformerna som försök till professionaliseringssträvanden, samtidigt 
som flera inslag i reformerna riskerar att uppfattas som, och leda till, en 
deprofessionalisering – för såväl delar av lärarkollektivet som för hela 
lärarkollektivet. Ett exempel på det senare är lämplighetsprövningen. 
Lämplighetsprövningen som genomförs av rektor innebär en ökad kon
troll av lärarna. Dessutom ökar staten kontrollen över läraryrket genom 
att via Skolverket och de lagar som kan införas eller förändras skaffa sig 
kontroll över vad som ska gälla för legitimationen, för den extra lämp
lighetsprövning som påförs under introduktionsperioden samt för vilka 
kompetenser som ska anges i kompetensprofilerna som viktiga att bedö
ma vid lämplighetsprövningen. Genom sina fackliga organisationer har 
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dock lärarna möjlighet att påverka såväl regering som Skolverk. Efter
som det är rektorer och förskolechefer, dvs. arbetsgivarnas förlängda 
armar, som formellt genomför lämplighetsprövningen kan man argu
mentera för att lärare och förskollärare som yrkesgrupper inte själva har 
direkt och formellt inflytande över själva lämplighetsprövningen och 
makten att formellt avskilja en ny lärare. I realiteten torde dock såväl 
lärare och förskollärare på enskilda skolor och förskolor som lärarnas 
fackliga organisationer ha visst inflytande över processen med lämp
lighetsprövningen.3 Ur ett professionsteoretiskt perspektiv kan man då 
ställa sig frågan hur detta ska förstås? Innebär lämplighetsprövningen 
att lärare och förskollärare får ökad eller minskad kontroll över vilka 
som får tillträde till yrkesarenan? Ökar eller minskar deras möjligheter 
att definiera och ha tolkningsföreträde i fråga om vilka kunskaper och 
kompetenser som behövs för yrkesutövningen? Innebär lämplighet
sprövningen att den breda allmänheten (och kanske också politiker) 
får en större tillit till lärare och förskollärare som professionella och 
kan det stärka de båda yrkesgruppernas professionella positioner och 
leda till en professionalisering? Utifrån detta senare resonemang skulle 
lämplighetsprövningen också kunna ses som ett professionaliserande 
inslag, vilket jag återkommer till nedan. Avgörande är dock hur detta 
uppfattas och framställs.
 Reformerna kan också ses som en del i en statlig strävan att i ett de
centraliserat och marknadsanpassat styrsystem ta ett tydligare ansvar för 
och kontroll över lärarnas tjänstgöring, dvs. i vilka ämnen och årskurser 
de kan undervisa i enligt legitimationen och vilka kompetenser som 
anses vara viktiga vid lämplighetsprövningen. I den meningen innebär 
reformerna att staten stärker sin position i relation till skolhuvudmän, 
kommuner, lärarkollektivet och enskilda individer, vilket enligt det 
klassiska sättet att se på professioner kan ses som en deprofessionalise
ring. I detta sammanhang är det fruktbart att anknyta till Evetts (2006) 
distinktion mellan organisationsprofessionalism respektive yrkespro
fessionalism, där det förra innebär mer standardiserande och av över
gripande nivåer organiserade och kontrollerade arbetsuppgifter. Profes
sionalismen inom ett sådant system kan förenklat sägas utgöras av att 
kunna förstå och hantera standardiseringarna och kontrollsystemen och 
ge funktioner på överordnade nivåer vad de vill ha. I den bemärkelsen  
bygger organisationsprofessionalism på självdisciplinerande inslag, 
där yrkesutövare i ivern att framstå som professionella tillfredställer 
organisations önskemål och logik. Yrkesprofessionalism å sin sida  
 

3  Denna bedömning gör jag bl.a. utifrån att mentorn förutsätts informera rektor och förskolechefer 
samt utifrån rektorers utsagor om vilka källor till information de avser väga samman vid 
lämplighetsbedömningen, se kapitel 6 och 7 i denna bok. Jag håller det också för rimligt att om en 
person riskerar att inte bli bedömd som lämplig, så blir det också en facklig fråga.
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bygger mer på att yrkesutövarna kontrollerar och styr sig själva genom 
de handlingsutrymmen, den självständighet, de kompetenser och det 
engagemang de har – allt i relation till de normer, värderingar, lojali
teter, etiska koder och logiker som yrkesgruppen är bärare av och som 
individer har att förhålla sig till. I den komplexa yrkesvardag som lärare 
och förskollärare har att hantera, med aktörer på olika nivåer och med 
många olika – ibland oförenliga – förväntningar, krav, uppgifter och 
mål, kan båda dessa former av professionalism sägas finnas samtidigt. 
Lärare och förskollärare måste sålunda förhålla sig lojala till organi
sationens krav, förväntningar och nya principer för styrning, kontroll 
reglering av arbetet, men också vara lojala till de normer, värderingar, 
förväntningar och behov de själva och yrkesgruppen har i mötet med 
elever, föräldrar och övergripande nivåer. Detta kan leda till dilemman 
att hantera, vilket jag återkommer till.
 I och med de senaste decenniernas förändringar av det svenska skol
systemet – med decentralisering, marknadsanpassning, konkurrensut
sättning och en byråkratisk styrning och kontroll med indikatorer och 
utvärderingar – är det dock inte svårt att argumentera för att det för 
lärare och förskollärare innebär en förskjutning mot det Evetts (2006) 
benämner som en organisationsprofessionalism (se t.ex. Sjöberg, 
2010). I detta kan lärare de senaste decennierna sägas ha hamnat i kläm 
 mellan de egna yrkesgruppernas inomprofessionella önskemål och en 
marknads logik med nya principer för styrning och kontroll (Sjöberg, 
2010). Redan nu visar studier att dessa förändringar påverkar lärare till 
att bli mer försiktiga. Exempel på detta är att de dokumenterar mer för 
sin egen skull för att undvika klander i framtiden, mer sällan går ensam 
på utflykter med barnen samt utvecklar strategier för att ge sken av ord
ning och kontroll (Lindqvist & Nordänger, 2011; jfr Stenlås, 2009; Valli 
& Buese, 2007). Till detta kommer nu legitimationen vilken riskeras 
att dras in eller att man erhåller en varning av Lärarnas ansvarsnämnd. 
Möjligheten, eller risken om man så vill, att bli granskad som lärare 
har ökat och kan i analogi med resonemanget ovan få en discipline
rande effekt i yrkesutövningen. I den bemärkelsen kan legitimationen 
möjligen,  om jag tillåter mig att spekulera, leda till att lärare i än högre 
grad anammar principer som ligger i linje med en organisationsprofes
sionalism för att inte riskera disciplinpåföljd. 

Yrkesgrupper i skottlinjen: Stärkt kontroll för stärkt professionalism?

Som nämnts ovan kan reformerna med introduktionsperiod, lämplig
hetsprövning och legitimation ses som en del i en statlig strävan att 
stärka sin position i relation till skolans huvudmän och lärarkollektivet, 
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vilket enligt det klassiska sättet att se på professioner kan ses som en 
deprofessionalisering. Det intressanta är att reformerna också kan ses 
som en reprofessionalisering, dvs. med ambitionen att stärka lärarna. 
Hur kan detta förstås? Som tidigare nämnts är tillit en central kompo
nent för att en individ eller en yrkesgrupp ska uppfattas vara profes
sionell och kunna övertyga om sin expertis och därmed kunna mono
polisera sitt kunskapsområde (Evetts, 2006; Grimmen, 2008; Svensson, 
2006). Saknas tilliten förväntar man sig inte ett professionellt agerande. 
Det senaste decennierna har tilliten till skolsystemen och lärares för
måga blivit rejält tilltufsad – detta gäller såväl i Sverige som internatio
nellt (Carlgren, 2009; Compton & Weiner, 2008). I kölvattnet av 1980 
och 1990talets svenska reformer med avreglering, decentralisering och 
marknadsanpassning överlämnade staten initiativet för skolans utveck
ling till skolhuvudmännen och lärarna. För att detta skulle lyckas fanns 
behovet av att lärare uppfattades som – och uppfattade sig själva som 
– professionella som kunde ta sig an denna utmaning. 
 Lärarnas fackliga organisationer tog sig an denna utmaning, anam
made retoriken och försökte tydligöra och stärka lärarnas professional
ism (Ringarp, 2011; Sjöberg, 2010).4 Men frågan är om förutsättnin
garna fanns för lärarna att ta sig an detta professionaliseringsprojekt? 
Sjöberg (2010) diskuterar dessa förändringar och retoriken som använ
ts, men kommer till slutsatsen att verkliga förutsättningar för lärarna 
att fylla detta professionella utrymme egentligen inte fanns. 1990talets 
ekonomiska åtstramningar följt av svårigheter med att få till en omfat
tande och systematisk forskning kring för lärarna viktiga frågor som 
kunde stärka lärarnas kunskapsutveckling underlättade inte för lärarna 
att ta sig an detta (Carlgren, 2009). En annan försvårande faktor var att 
lärarna pressades av marknadskrafter och kravet på att snabbt visa re
sultat. Och mycket riktigt, under det senaste decenniet har skolsystemet 
kritiserats för bristande effektivitet och resultat, bl.a. genom sjunkande 
resultat i internationella kunskapsmätningar eller att man kommit på att 
lärares bedömning av prov kan skilja sig åt. Som en följd av detta svik
tar tilliten till skolsystemet och lärares förmåga att höja resultaten. På 
senare år har flera satsningar på kompetensutveckling gjorts och insla
gen av kontroll och inspektion har också ökat. I det sammanhanget kan 
den kontroll som lämplighetsprövningen och legitimationen innebär 
ses som svar på, och motreaktioner mot, hoten för tilliten till yrke
sutövares professionalism (jfr Caspersen 2009). Genom att säga att det 
 

4  Att Lärarnas Riksförbund 1992 beslutade att arbeta för införandet av en lärarlegitimation ska ses 
i ljuset av detta. Om reformerna införts då hade de kommit i ett annat sammanhang med en retorik 
om en tilltro till lärarnas professionalitet, och inte som nu där legitimationen kan ses som ett sätt för 
staten att skydda lärarnas professionalitet i kölvattnet av kritiken mot skolsystemet och lärarna. Om 
legitimationen hade införts i början av 1990-talet, när tilltron till skolsystemet och lärarna var betydligt 
starkare än idag, är det möjligt att läraryrkets status och attraktionskraft hade sett annorlunda ut idag.
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professionella yrkesutövandet är så viktigt att det måste skyddas med 
legitimation och genom att införa en extra lämplighetsprövning, kan 
man skapa föreställningen om, och tron på, att lärarna i än högre grad 
blir mer professionella genom dess reformer. Med den utgångspunkten 
kan reformerna ses som sätt att skapa strukturer för manifesterad tillit, 
dvs. ramarna för tilliten skapas uppifrån, manifesterad via lämplighet
sprövning och legitimation. Själva mekanismerna är då att såväl det 
politiska systemets som den breda allmänhetens tillit till lärarnas pro
fessionalism skall häktas fast vid och stärkas av dessa ramar av uppifrån 
manifesterad tillit. Enligt detta sätt att argumentera kan reformerna ses 
som ett statligt och fackligt försök att reprofessionalisera lärarna (jfr 
Lilja, 2009). 
 Talet om professionella lärare i samband med 1990talets omstruk
turering av utbildningssystemet kan förstås som ett sätt för aktörer på 
överordnade nivåer att styra lärarna genom att positionera dem som 
professionella och spela på ”inre personliga drivkrafter” och yrkesgrup
pens ”egenkontroll” (Evetts, 2006), dvs. det som brukar benämnas som 
ansvarserkännande eller med den engelska benämningen accountability 
(Allais, 2012; Ball, 2003, Biesta, 2004). Detta sätt att styra genom att 
appellera till professionalism och få någon att agera såsom de förestäl
ler sig att professionella ska agera, kan ses som ”professionalism som 
ideologi” (Evetts, 2006; Svensson, 2006). I detta sammanhang är det 
värt att notera den förskjutning i synen på lärare som Sjöberg (2010) 
uppmärksammar i sina analyser av centrala policydokument kring lä
raryrket från 1990 och 2000talet.5 I dokumenten från 1990talet och år 
2000 används enligt Sjöberg begreppen professionell, professionalism 
och professionalisering i sammanhang där lärare med ”inre styrnings
mekanismer” ska utveckla en bra undervisning och en god skola. I ti
diga officiella dokument kring lärarlegitimation som SOU 2008:52 har 
det dock skett en förskjutning i begreppsanvändningen kring professio
nella lärare, till att användas i sammanhang av kontroll och kvalitets
säkring av lärarna. Det har således enligt Sjöberg skett en förskjutning 
i hur lärares professionalitet som potential för utveckling av verksam
heterna skrivs fram i policydokument: från inre styrningsmekanismer 
och drivkrafter, såsom t.ex. engagemang, lojalitet och omtanke, till yttre 
drivkrafter och kontroll, såsom t.ex. att krav tydliggörs och sanktions
möjligheter införs. Denna förskjutning ligger i linje med resonemanget 
ovan samt med den neoliberala retoriken och den ökade betoningen av 
granskning och kontroll (Apple, 2009; Compton & Weiner, 2008). 

5  Sjöberg studerar förekomsten av begrepp såsom professionell-a/-e/-t, professionalitet, professional-
ism och professionalisering i DS 1996:16 (lärarutbildning i förändring); SOU 1999:63 (Att lära och 
leda. En lärarutbildning för samverkan och utveckling); Prop. 1999/2000:135 (En förnyad lärarutbild-
ning); Dir 2007:103 (Kommittédirektiv. En ny lärarutbildning) och SOU 2008:52 (Legitimation och 
skärpta behörighetsregler).
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Sammanfattningsvis kan således reformerna med introduktionsperiod, 
lämplighetsprövning och legitimation förstås som försök att stärka lä
rar och förskolläraryrkena, samtidigt som en del inslag i reformer
na riskerar att uppfattas som, och leda till, en deprofessionalisering. 
Efter som vissa delar av implementeringen pågår för fullt är det dock 
för tidigt att uttala sig om hur reformernas olika delar kommer att 
framställas och förstås. Analyser utifrån professionsteoretiska per
spektiv handlar, som jag hoppas framgått, mycket om att identifiera 
olika aktörers positioner och relationer liksom var olika gränser går. I 
nästa avsnitt avser jag fortsätta analysen av hur reformerna skapar och 
förändrar professionella positioner, relationer och gränser. Jag kom
mer då att utgå ifrån en annat teoretiskt perspektiv för att analysera 
och diskutera lärarnas och förskollärarnas position inom utbildnings
systemet och än tydligare sätta fokus på dynamiken i förändringar och 
på positioneringar och relationer. 

Lärarlegitimation och dilemmatic space – positioner, 
dilemman och relationer 

I detta avsnitt kommer jag att analysera och problematisera legitima
tionsreformen, introduktionsperioden och lämplighetsprövningen 
 genom att betrakta utbildningssystemet med dess aktörer som ett dilem-
matic space 6. Dilemmatic space är ett teoretiskt perspektiv som ramar 
in en viss verksamhet med dessa aktörer, normer, värderingar och hand
lingsmönster. Perspektivet har bl.a. använts för analyser och problema
tiseringar av t.ex. socialarbetares arbete (Hogget, Mayo, & Miller, 2006, 
2007, 2009) och av politiska sammanhang (Whitaker, 2008). I detta 
teoretiska perspektiv har dilemman och rumsliga dimensioner – ’space’ 
– en central betydelse, liksom aspekter som positioner, relationer och 
förhandlingar. Även om frågor som maktutövning och kamp mellan 
olika positioner framträder inom ramen för ett dilemmatic space, har 
de inte samma centrala position som analytiska begrepp som de har 
vid analyser utifrån professionsteoretiska perspektiv där kontroll, mak
tutövning, status, konkurrens och professionsstrid har framträdande po
sitioner. Dilemmatic space sätter i högre grad fokus på ömsesidigheten 
och den relationella dynamiken i förhandlingar, positioneringar och 
manövrerande samt på de mer moraliska och etiska relationerna i detta. 
I avsnittet går jag först närmare in på hur perspektivet kan förstås och  
 

6  Begreppet låter sig inte översättas till svenska utan att några dimensioner av dess betydelse tappas 
bort. Det är framförallt ”space” som inte kan översättas till t.ex. ”rum” eller ”dimensioner” utan att 
betydelse tappas. Jag har därför valt att i denna text använda den anglosaxiska terminologin, dilem
matic space, istället för t.ex. ”Dilemma dimension”.
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därefter ska jag använda perspektivet för att diskutera reformerna med 
introduktionsperiod, lämplighetsprövning och legitimation.7

Positioner, dilemman och relationellt perspektiv

Förskollärare, lärare och rektor har att förhålla sig till de formella lagar, 
regler, mål och rutiner som gäller för verksamheten. Även om läropla
nen är det vanligast diskuterade styrdokumentet finns en mängd andra 
formella och informella lagar, regler, mål och styrande rutiner. Lärares, 
förskollärares och rektorers yrkesvardag handlar dessutom i mångt och 
mycket om att hantera komplexa och föränderliga situationer. I de dag
liga interaktionerna med elever, kollegor och föräldrar ska en mångfald 
av relationer upprätthållas och en mängd beslut ska tas. I klassrum
mets eller barngruppens dynamiska samspel måste ofta beslut tas se
kundsnabbt med knappt någon tid till eftertanke. I andra sammanhang 
finns mer tid till eftertanke och överväganden kring vilka beslut, vilka 
handlingar och vilka positioner som ska intas. Det är i dessa komplexa 
situationer med beslutfattande och handlingar som individens profes
sionalism kommer till uttryck.
 Skolans och förskolans personal måste sålunda hantera en mång
fald av sociala relationer och sammanhang i vilka normer, värderingar, 
handlingsmönster och förväntningar tar form. I detta inbegrips dessa 
aktörer i samspel och manövrerande där de har att ta beslut och att inta 
vissa specifika pedagogiska, etiska och mikropolitiska positioner, ex
empelvis hur man ser på betyg, läxor och disciplinfrågor eller hur man 
hanterar olika ärenden etc. För en mentor under introduktionsperioden 
handlar det t.ex. om att inta positioner för hur man ser på mentorskapet 
och sin egen roll (eller ickeroll) i den lämplighetsprövning som rektor 
eller förskolechef ansvarar för. Aktörer intar sålunda aktivt vissa posi
tioner, men de positioneras också av andra, t.ex. som en bakåtsträvare, 
en trevlig person eller en person som står för vissa normer, värderingar 
eller pedagogiska principer.
 Dessa beslut och positioner kan i sin tur vara svåra att ta och emel
lanåt kan det resultera i dilemman som man måste hantera, dvs. att 
tvingas välja mellan flera olika alternativ där inget helt löser problemet. 
Till skillnad mot problem som kan lösas har således inte dilemman nå
gon tillfredställande lösning (Denicolo, 1996). Att hantera dilemman 
handlar om att försöka hantera valmöjligheterna, intressekonflikterna 
och spänningarna mellan konkurrerande och emellanåt oförenliga mål, 

7  För andra intressanta teoretiska perspektiv för att belysa professionsfrågor, se t.ex. antologin Pro-
fesjonsstudier (Molander & Terum, 2008) i vilket diskussioner för utifrån bl.a. ekonomiteoretiska, 
interaktionsteoretiska, systemteoretiska, kommunikationsteoretiska och maktteoretiska perspektiv. 
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krav, förväntningar, handlingar, värderingar etc. Exempelvis kan dilem
mat handla om att ett barn som har svårt för sig och har behov av att 
få sitt självförtroende och sin självbild stärkt, men att de prov och kun
skapsbedömningar lärare är ålagda att göra istället riskerar förstärka 
barnets självbild som ”svagpresterande”. Läraren kan alltså hamna i 
dilemmat att hantera såväl sina professionella bedömningar som att till
fredställa organisationens krav, vilket med Evetts (2006) terminologi 
kan ses som ett dilemma, dvs. att samtidigt agera i linje med såväl or
ganisationsprofessionalism som yrkesprofessionalism. På motsvarande 
sätt kan en mentor hamna i dilemman. Det kan t.ex. handla om huruvida 
mentorn ska berätta något för rektor om en ny lärares tillkorta kom
manden som mentorn fått veta i ett förtroligt samtal med läraren och 
som mentorn då lovat att inte föra vidare. Pedagogiska verksamheter 
kännetecknas med andra ord av komplexitet, målkonflikter och aktörer 
med olika intressen och positioner (Osberg & Biesta, 2010). Att hantera 
dessa dilemman kan sägas utgöra en central del i lärares professionalitet 
(Agevall & Jenner, 2008). Om förekomsten av dilemman inom ett yr
kesområde utgör grund för ambitionen att utveckla gemensamma etiska 
värderingar och för införandet av etiska riktlinjer, kan det ses som klas
siska komponenter i en professionaliseringsprocess (Abbot, 2010).

Dilemman och ’space’ som relationellt perspektiv

Det andra ledet i dilemmatic space – ’space’ – relaterar till den rumsliga 
dimensionen som är relationell till sin karaktär. Som tidigare nämndes 
kan personer inta olika ståndpunkter eller positioner. På samma sätt kan 
t.ex. olika normer, värderingar, handlingsmönster, beslut, regler, roller 
och funktioner positioneras i relation till varandra och rummet uppstår i 
denna positionering. När exempelvis olika politiska partiers skolpolitik 
relateras till varandra, uppstår ett ’space’ utifrån de olika positioner som 
då framträder. Aktörerna inom detta ’space’ av politiska positioner har 
då att förhålla sig till de andra positioner som finns samt till både de 
gränser som framträder mellan såväl olika positioner som till rummet 
som helhet. Ett politiskt utspel från en position sker i relation till andra 
politiska positioner i ett dynamiskt samspel där t.ex. tydliggörande och 
förändringar av egna positioner, positioneringar av andra eller förhand
lingar och relationer utgör viktiga ingredienser i denna dynamik. En 
följd av detta dynamiska samspel är att om en position, en norm eller 
ett beslut förändras, så förändras också spelreglerna för relationer, för
handlingar och positioneringar. I införandet av lämplighetsprövningen 
av de nya lärarna och förskollärarna förändrar spelreglerna, relatio
nerna och positionerna mellan bl.a. mentorer, nya lärare/förskollärare 
och deras chefer. Exempelvis tvingar lämplighetsprövningen in rektor 
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i klassrummen vilket utmanar det s.k. osynliga kontraktet mellan lärare 
och rektorer, dvs. den outtalade överenskommelsen där rektorer lämnar 
undervisningen åt lärarna utan att lägga sig i och där lärarna låter rektor 
sköta administration, ekonomi samt övergripande frågor (Berg 1996; 
Björkman, 2008). På motsvarande sätt kan förhandlingar och positione
ringar leda till nya positioner och relationer. Eller till att normer, värde
ringar, handlingsmönster, beslut, regler, roller och funktioner förändras. 
Exempelvis kan mentorernas värderingar spela större eller mindre roll 
(eller ingen roll alls) i den lämplighetsprövning som rektor eller försko
lechef ansvarar för. 
 De relationella aspekterna av dilemmatic space kan dessutom uti
från professionsteoretiska perspektiv kopplas till frågan om professio
nella anspråk och gränsdragningar. Genom att positionera och positio
neras kan professionella anspråk göras och positioner och gränser som 
inkluderar eller exkluderar olika grupper, utbildningar eller kompeten
ser kan skapas. Införandet av legitimation skapar sådana positioner med 
legitimerade respektive ickelegitimerade, vilket skapar tydliga gränser 
för anspråk att utgöra en särskilt exklusiv grupp – en profession. Där
med kan unika kunskaper hävdas och såväl anspråk på, som tillskri
vande av, status kan göras.
 En av de centrala aspekterna med att utgå ifrån ett tänkande om di-
lemmatic space är att dilemman betraktas som att de alltid är närvaran
de. I vardagliga sammanhang tänker vi ofta att problem eller dilemman 
uppstår vid vissa tillfällen. Honig (1996), som är den tidiga teoretikern 
inom detta område, menar dock att människor alltid reagerar i relation 
till detta dilemmatic space – medvetet eller omedvetet. Dilemman är 
således att betrakta som resultat av sociala konstruktioner utifrån struk
turella villkor och vardagliga relationer, positioner och förhandlingar 
(Fransson & Grannäs, 2011, 2012, 2013). Utifrån det synsättet reagerar 
människor – i tanke, i handling och känslomässigt – i relation till ett 
dilemmatic space och de reella och möjliga situationer som kan upp
stå. Exempelvis kan en lärare som planerar undervisningen – och då 
tar möjliga reaktioner från elever, föräldrar, kollegor eller en rektor i 
beaktande – förstås som reagerande i relation till ett dilemmatic space. 
På samma sätt kommer en mentor, en ny lärare, en skolledare eller en 
skolhuvudman alltid att reagera i relation till det dilemmatic space som 
skapas och förändras genom införandet av lärarlegitimation. 

Legitimationsreformen – Dilemmatic space i förändring

Införandet av introduktionsperioden, lämplighetsprövningen och lärar
legitimation förändrar sålunda det dilemmatic space som lärare, rek
torer, förskolechefer och skolhuvudman har att förhålla sig till. Refor
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merna innebär vissa förändringar i de regelverk som styr skolans och 
förskolans verksamheter. Det innebär att uppgifter och roller förändras 
eller tillkommer och att spelregler förändras. Med det följer att positio
ner och relationer förändras liksom normer, värderingar och handlings
mönster. Exempelvis formaliseras och regleras positionen som mentor, 
jämfört med den mer informella och oreglerade roll som mentorer kun
de ha tidigare – i den mån nya lärare eller förskollärare har haft mento
rer.8 Införandet av lämplighetsprövningen som rektor eller förskolechef 
ansvarar för, har även mentorn att förhålla sig till – vare sig han/hon vill 
det eller inte. Bara att lämplighetsprövningen finns där innebär att men
torns uppdrag blir mer komplext och att en del yrkesetiska frågor blir 
uppenbara. Exempelvis kan man fråga i vilken mån mentorn – direkt, 
indirekt, medvetet eller omedvetet – ska medverka i den lämplighets
prövning som rektor eller förskolechef ska göra. I Skolverkets kom
mentarmaterial står att mentorns huvudsakliga uppgift är att stödja den 
nya läraren, men mentorn ska också ”delta i samtal med rektorn eller 
förskolechefen om läraren eller förskolläraren” (Skolverket, 2011, s. 9). 
Vad innebär det? Kan detta leda till dilemman för mentorerna eller är 
det oproblematiskt? Kan det påverka förtroligheten i relationen mellan 
mentor och den nya läraren eller förskolläraren? Och om så, hur hante
rar aktörerna då det? Om en kollega inte fungerar i verksamheten, hur 
hanteras det?9 Är det skillnad om det är en ny kollega, en kollega sedan 
många år eller en ny kollega som man är mentor för? 
 Reformerna förändrar också lärarnas och förskollärarnas positioner. 
Legitimerade lärare och förskollärare ges en mer professionell position 
i egenskap av legitimerande och att bara dessa får utföra vissa arbetsup
pgifter, t.ex. sätta betyg. Reformen ger också några mer problematiska 
positioneringar som rör dels de lärarkategorier som inte får legitima
tion, dels de nya lärarna. Tidigare har nyexaminerade lärare och för
skollärare betraktats som fullt behöriga och som fullvärdiga kollegor, 
om än med mindre erfarenhet än sina kollegor (se även Fransson & 
Gustafsson, 2008). Med införandet av legitimationen förändras detta 
eftersom de nya lärarna måste genomgå en introduktionsperiod för att 
kunna få legitimationen som utgör det nya formella symbolen för att 
kunna betraktas som en fullvärdig kollega, som självständigt kan ut
föra alla arbetsuppgifter som åligger lärare och förskollärare. Genom  
reformen framträder alltså en ny position mellan att vara student och  

8  1995 gavs nya lärare (inte förskollärare) rätt till en mentor under det första året genom det ram avtal 
som slöts mellan Sveriges Kommuner och Landsting och lärarnas fackliga organisationer Lärarför-
bundet och Lärarnas riksförbund (ÖLA 2000). Avtalet tillämpades dock i olika omfattning i Sveriges  
kommuner och hösten 2004 hade 59 % av lärarna som var anställda under ett provår en mentor 
(Lärarnas  Riksförbund, 2005). 
9  Skriften Lärares yrkesetik: ett stöd för introduktionsperioden (2012) som Lärarförbundet och 
Lärarnas  Riksförbund gemensamt utarbetat kan ge viss vägledning i detta. 
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att vara en fullvärdig lärare eller förskollärare. Det innebär sålunda att 
en ny position framträder i det dilemmatic space som utbildningssys
temets aktörer har att förhålla sig till. Utifrån det kan ett antal frågor 
ställas kring hur det kommer att påverka synen på och förhållandet till 
nya lärare och förskollärare. Kommer de att i ord och i handling att 
betraktas som ”under utbildning”, ”under prövning” eller som ”inte 
fullvärdiga”? Kommer detta ”mellantillstånd” att på något vis påverka 
nya lärares och förskollärares självbild och identitet? Och hur kommer 
de att  positioneras av andra? I detta sammanhang kan man också fun
dera över om språkbruket kommer att förändras. I utredningen Legit-
imation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) använde man 
benämningen  provårslärare, något som man i senare texter efter kritik 
tog avstånd från, för att istället börja tala i termer av lärare och legi
timerad lärare respektive förskollärare och legitimerad förskollärare. 
Andra benämningar som börjat användas är exempelvis nybörjarlärare 
(se t.ex. Lindgren & Morberg, 2012).
 Genom att betrakta utbildningssystemet som ett dilemmatic space 
– med positioner (av t.ex. aktörer, roller, funktioner, normer och reg
ler) som relateras till varandra i ett dynamiskt samspel av förhandlingar 
och positioneringar – framträder relationer, ömsesidighet och dynamik 
mellan  olika positioner och nivåer inom ett utbildningssystem. Enskilda 
aktörers arbete och de utmaningar, problem och dilemman som fram
träder i arbetet kan på detta vis relateras till övergripande strukturer i 
form av lagar, regler, normer och förgivet tagna värderingar och hand
lingsmönster. Och vice versa. Enskilda aktörer förhåller sig till och 
 positionerar övergripande strukturer på särskilda sätt vilket gör att de 
är aktiva konstruktörer och medskapare av såväl de dilemman som det 
’space’ de har att förhålla sig till. Med andra ord: dilemman finns inte 
bara där, utan de skaps och konstrueras som dilemman. Samma med 
’space’, det skapas och konstrueras av aktörerna. Centralt i dessa sam
manhang är de positioner (och positioneringar) som framträder liksom 
de relationer och den dynamik som framträder och kännetecknar rela
tionen mellan olika positioner. I den bemärkelsen kan analyser utifrån 
tänkandet kring ett dilemmatic space bidra till att analysera och syn
liggöra professionaliseringsprocesser där positioner, gränser och rela
tioner förändras vilket möjliggör olika professionella anspråk. Föränd
ringar av övergripande strukturer ändrar sålunda spelregler för enskilda 
aktörer, och enskilda aktörers relationer till övergripande strukturer har 
betydelse för hur dessa framställs och positioneras samt för vilket värde 
och inflytande de ges. På detta vis kan micro och makronivåer relatio
nellt, dynamiskt och etiskt sammanlänkas tydligare än vad jag upp fattar 
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är möjligt utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv (jfr Fransson,  
Grannäs, 2013).
 Vad gäller besluten på makronivå kring lärarlegitimation, introduk
tionsperiod och lämplighetsprövning så förändrar dessa utbildningssys
temets dilemmatic space som lärare, förskollärare, mentorer, rektorer, 
förskolechefer och skolhuvudmän har att förhålla sig till. Jag har i detta 
avsnitt givit några exempel på hur positioner, relationer och spelregler 
förändras eller skapas utifrån dessa reformer. Genom att utgå ifrån idén 
om ett dilemmatic space, hamnar frågor om positioner och relationella 
processer som förhandlingar, samspel och positioneringar i förgrunden 
liksom hur frågor kring etik, moral och dilemman ingår i denna dy
namik. På det viset framträder flera aspekter av den komplexitet som 
alltid är närvarande i utbildnings och skolsammanhang. Det teoretiska  
perspektivet gör också att den innebonde dynamiken i utbildnings
system framträder liksom de förändrade positionerna och relationerna 
i utbildningssystemet och den dynamik som blir följden av reformerna 
och som aktörer har att förhålla sig till. I den meningen ger dilemmatic 
space som teoretiskt perspektiv viktiga bidrag till hur utbildningssys
tem, och förändringar av desamma, kan förstås. Relaterat till ett pro
fessionsteoretiskt perspektiv kan perspektivet bidra till att ytterligare 
skärpa de professionsteoretiska analyser man avser göra, t.ex. genom 
att sätta fokus på dilemman som uppstår och på processer av positioner
ingar eller förhandlingar.
 I detta avsnitt har jag teoretiserat, analyserat och diskuterat hur re
formerna med introduktionsperiod, lämplighetsprövning och legitima
tion skapar och förändrar professionella positioner, relationer och grän
ser. Förändring och dynamik har då varit viktigt att fokusera. Viktigt är 
dock också att fokusera den stabilitet som reformerna kan ge. Jag ska 
därför närmast gå över och diskutera reformerna i termer av hållbara 
strukturer samt relatera dem till frågor om ett hållbart arbetsliv.

Reformer för att skapa hållbara strukturer 

Införandet av introduktionsperiod med mentorskap, lämplighetspröv
ning och legitimation bidrar till att skapa strukturer för hur nya lärare 
ska, och kan, tas om hand. Strukturerna manifesteras och skapas via 
skollagen, via riktlinjer och kompetensprofiler från Skolverket och 
 genom de rutiner, normer och handlingsmönster som kommer att fram
träda inom kommuner och vid enskilda skolor och förskolor. Även 
om många reformer inom skolans värld efter en tid förändras eller blir 
överspelade så att de genom andra reformer bleknar bort eller helt för
svinner, är det (i nuläget) rimligt att anta att legitimationen för lärare 
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och förskollärare kommer att finnas kvar under överskådlig tid. När 
legitimationen väl införts vill det mycket till för att den ska tas bort. 
Det om något skulle i nuläget uppfattas som deprofessionaliserande. 
Som jämförelse kan man tänka att det ska mycket till för att föranleda 
att man idag skulle avskaffa legitimation för sjuksköterskor eller läkare. 
Däremot kommer det sannolikt att bli en hel del revideringar och för
ändringar kring vad som gäller för introduktionsperiod och legitimatio
nen för lärare och förskollärare. Reformernas hållbarhet och föränder
lighet kommer att utvisas i framtiden.
 Reformerna kan dock också diskuteras utifrån ett hållbarhetsper
spektiv med något annorlunda inriktning. Högskolan i Gävle har som 
verksamhetsidé att ”utveckla kunskapen om en hållbar livsmiljö” (Hög
skolan i Gävle, 2011). En hållbar livsmiljö inbegriper såväl ekologiska, 
sociala, kulturella och ekonomiska aspekter, dvs. mycket mer än bara 
”traditionella” miljöfrågor som diskussionerna kring ett hållbart sam
hälle i början till synes uppfattades handla om. Frågor kring ett hållbart 
samhälle innefattar t.ex. frågor kring folkhälsa och ett hållbart arbetsliv 
(Regeringen, 2004). 
 Om man utgår ifrån en ambition att skapa ett hälsofrämjande arbets
liv och en hållbar livsmiljö kan frågan om introduktionsperiod, mentor
skap och lämplighetsprövning diskuteras utifrån såväl hälsoaspekter 
som i termer av att skapa hållbara strukturer för undervisning, lärande 
och yrkesintroduktion för lärare och förskollärare. Hälsoaspekterna kan 
handla om att nya lärare får stöd och bekräftelse under den första  tiden 
och på det viset blir bättre rustade att hantera utmaningar i arbetet. Där
med kan de bli bättre rustade att hantera den arbetsbelastning och den 
stress som finns i lärar och förskolläraryrkena. I jämförelse med 356 
yrkesgrupper i Sverige är lärare i grundskolan en av de tio mest utsatta 
yrkesgrupperna (Arbetsmiljöverket, 2001). Andra jämförande studier 
visar liknande resultat om lärare som den mest utsatta yrkesgruppen, 
där bl.a. var fjärde lärare arbetar under hög anspänning utan fullt stöd 
(Du & Jobbet, 2009). Vidare är lärare den yrkesgrupp som har högst 
 andel stressrelaterade problem (Arbetsmiljöverket, 2010) och av dem 
som är sjukskrivna med diagnosen psykisk ohälsa utgör lärare en större  
andel än andra jämförbara akademiska yrkesgrupper (AFA Försäk
ringar, 2008). Mot den bakgrunden blir informationen om att 40 % av 
grundskolans lärare har funderat på att byta yrke begriplig (Lärarför
bundet, 2011). Andra mer positiva bilder framträder i annan forskning. I 
exempelvis Frögélis, Rudmans, Hultells och Gustavssons (2009) studie 
med 1389 nyexaminerade lärare anser 91 % att de har ett stimulerande 
arbete, 30 % att de har för mycket att göra, 14 % att arbetet innehåller 
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moment som ställer för höga krav på dem och bara 11 % funderar på att 
byta yrke.
 I sammanhang med mindre positiva bilder av läraryrket har bl.a. 
stöd till nyblivna lärare genom mentorskap lyfts fram som en metod att 
underlätta yrkesinträdet och deras förmåga att hantera yrkets vardag. 
Svensk forskning, ofta i form av mindre studier, visar att nya lärare i hu
vudsak upplever stödet av mentorer som något positivt och utvecklande 
(se t.ex. Andersson, 2005; Fransson, 2006; Frögéli, Rudman, Hultell, 
Gustavsson, 2009; Lindgren, 2005; 2006; Lärarnas Riksförbund, 2005; 
Paulin, 2007; Strömberg, 2010). Exempelvis anger 31 % av de 1398 
nyutbildade lärarna i Frögélis m.fl. (2009) studie att de hade en mentor 
under det första året och 85 % av dem anger att de var nöjda med dis
kussioner och samtal med mentorn. 
 I internationella studier framhålls att mentorskap bidrar till att ut
veckla relationer som främjar lärande, professionell utveckling, yrkes
socialisation och identitetsutveckling (Heikkinen, Jokinen & Tynjälä, 
2012; Mullen, 2012; Tickle, 2000) även om det finns studier som upp
märksammar risken för att rådande normer okritiskt överförs till nya 
lärare (Feiman Nemser, Parker & Zeichner, 1993). Det finns också stu
dier i vilka frågetecken reses kring mentorskapets effekter. Exempelvis 
menar Wang, Odell och Schwille (2008) att det finns få studier som 
undersöker i vilken mån mentorskapet påverkar elevers resultat och att i 
dessa få studier finns det enligt dem inget empiriskt stöd för att det skul
le bli skillnader i elevers resultat beroende på om läraren har en mentor 
eller inte. Noteras bör att denna typ av sambandsstudier är svåra att ge
nomföra pga. komplexiteten i undervisningssituationerna och kring den 
mångfald av faktorer som finns. Min samlade bedömning utifrån såväl 
forskning som samtal med ett stort antal mentorer och nya lärare är 
dock att mentorskapet har positiv betydelse för de nya lärarnas välmå
ende, lärande och professionella utveckling, även om omfattningen kan 
variera och att vissa undantag kan finnas där relationer inte fungerar. På 
motsvarande sätt har det betydelse för mentorns lärande och utveckling. 
 Hållbarhetsperspektivet handlar också om att de kunskaper och 
färdigheter, som skolans och förskolans personal upparbetat under 
många år inte ska gå förlorade när personal slutar, exempelvis när de 
går i  pension. I den meningen kan ett mentorskap bidra till en viktig 
kunskapsöverföring mellan olika personer – vilken, noteras bör, är 
dubbel riktad. En oerfaren lärare kan lära av en mer erfaren, men den 
mer erfarne läraren kan också lära av en person som kanske inte har 
så mycket yrkeserfarenhet, men istället har andra kunskaper och pers
pektiv. Samtalar man med mentorer säger de sig uppleva mentorskapet 
som utvecklande för dem själva och det finns också väl dokumenterat 
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(se t.ex. Aspfors & Hansén, 2011; Raaen, 2010; Smith & Ulvik, 2010). 
Frågan är dock i vilken grad det mentorskap som föreslås i samband 
med introduktionsperioden kan förstås som ett medel att skapa organ
isatoriska strukturer för hållbar, långsiktig och kontinuerlig ”kunskap
söverföring”? Det svenska mentorskapet i den aktuella reformen är be
gränsat till det första året, med möjlighet till förlängning, samtidigt som 
lämplighetsprövning ska ske. 
 Vi har tidigare presenterat alternativa modeller för hur en intro
duktionsperiod skulle kunna organiseras över längre tid, med inslag av 
 seminarier på skolor och förskolor i form av forskningscirklar med en 
forskningsbaserad ansats liknande arbetsmodellerna med learning stu
dy eller aktionsforskning (Fransson & Gustafsson, 2008). Den modell 
vi presenterat innebär också ett över tid successivt ökat fokus från all
mänpedagogiska frågor till mer ämnesdidaktiska analyser och utveck
lingsarbeten. Persson (2009) diskuterar ytterligare en möjlig modell där 
nya lärare genom aktiv uppföljning stöds av lärare från universitet och 
högskolor som har gedigen ämnesdidaktisk kompetens. Från Finland 
ser vi exempel på hur mentorskap för nya lärare utformas som peer- 
group mentoring som inbegriper även mer erfarna kollegor i det kol
legiala och utvecklande utforskandet av de egna lärarpraktikerna som 
tar form i dessa möten (se t.ex. Aspfors, Fransson & Heikkinen, 2012; 
Aspfors & Hansén, 2011; Heikkinen, Jokinen & Tynjälä, 2012). I dessa 
sammanhang diskuteras mentorskap i termer av verktyg för hållbar 
skol utveckling (Johnson & Alamaa, 2012). Noteras bör att i dessa fin
ska initiativ finns inget inslag av lämplighetsprövning av lärare. 

Legitimation och lämplighetsprövning – ett öppnande 
av Pandoras ask?

Som skrivits i flera av bokens kapitel innebär reformerna med intro
duktionsperiod, lämplighetsprövning och legitimation omfattande för
ändringar av utbildningssystemets struktur och spelregler. Reformerna 
 skapar nya möjligheter men också nya utmaningar och dilemman – nu 
och i framtiden. Att spelreglerna har ändrats har bl.a. lett till att vi redan  
har sett hur kommersiella aktörer tagit initiativ till att ”certifiera” sär
skilt skickliga lärare (Dagens Industri, 2011). I ett utbildningssystem 
som knuffats ut på en marknad, är dylika initiativ logiska. Skolor och 
lärare kan på det viset se de kostnader en sådan ”certifiering” innebär 
som en investering för att locka kunder, dvs. elever och barn. Andelen 
utbildade lärare kan användas i skolors och förskolors marknadsföring 
och i och med införandet av legitimation kommer andelen legitimerade 
lärare att hamna i fokus. En eventuell framtida möjlighet att även ange 
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antalet särskilt kvalificerade lärare, ”kvalitetssäkrade” genom någon 
form av certifiering – privat eller statlig – kan bli ytterligare ett medel i 
kampen om elever och barn och ytterligare en komponent i den mark
nadsanpassning utbildningssystemet måste förhålla sig till. Utifrån det 
perspektivet – och andra – kan man fråga sig i vilka avseenden infö
randet av lärarlegitimation och lämplighetsprövningen innebär ett öpp
nande av Pandoras ask.10 Vad kommer ut ur detta på kort och lång sikt?
 Ett scenario man kan tänka sig är att den lämplighetsprövning 
som ska genomföras i skolorna och förskolorna under introduktions
perioden på sikt kommer att ges ökad tyngd. Det skulle t.ex. kunna 
ske som en följd av idéer om att kringgå dagens lärarutbildning som 
en kvalitetsgarant för en grundläggande lärarkompetens. I dagsläget 
är lärarexamen och en positiv bedömning av lämpligheten under in
troduktionsperioden nödvändiga för att få en legitimation som lärare 
eller förskollärare. Men vad händer om man en dag bestämmer att även 
andra kvalifikationer än en lärarexamen kan vara en grund? Att det 
exempelvis bara räcker med en akademisk examen i ett ämne och sedan 
en lämplighetsprövning? Eller att det räcker med mångårig erfarenhet? 
Med en framtida stor brist på lärare som kryper allt närmare är dessa 
scenarier inga osannolika alternativ. Snarare rimliga. Vi har dessutom 
redan sett initiativ till mer fristående lärarutbildningar, t.ex. Stiftelsen 
Viktor Rydbergs intentioner om samarbete med Åbo Akademi kring en 
lärarutbildning (Lärarnas Tidning, 2012). Noterbart är att det finns – 
eller åtminstone har funnits – politisk vilja att driva utvecklingen mot 
mer fristående lärarutbildningar och i riksdagen har motioner lämnats 
på det temat (Utbildningsutskottet 2002/03: Ub486 yrkande 12). Legiti
mationsreformen med lämplighetsprövningen öppnar sålunda för priva
ta lärarutbildningar där den statliga kvalitetsgranskningen sker genom 
introduktionsperioden och lämplighetsprövning. En sådan utveckling 
gör att ett antal frågor måste ställas. Hur skulle dylika förändringar 
marknadsföras och ”säljas in”? Vilken retorik skulle anammas och vil
ka professionsteoretiska anspråk skulle göras? På vilka sätt skulle det 
påverka lärares och förskollärares kompetens och status? Hur påverkar 
det deras professionalism och professionella position? Eller lärarutbild
ningarnas position?
 Med ett utbildningssystem som utgör en marknad för såväl offent
liga som privata aktörer ska nog inte de innovativa krafter som kan fri 

10   I den grekiska mytologin berättas om Pandora som hade en ask med okänt innehåll och som hon 
inte fick öppna. Hon kunde dock inte motstå nyfikenheten kring dess innehåll utan öppnade asken och 
släppte då ut alla olyckor och sjukdomar över världen, vilket inte kunde göras ogjort. De poänger jag 
vill göra med denna parallell är att införandet av lärarlegitimationen bygger på nyfikenhet och tro på 
reformen men att det innebär konsekvenser som inte kan överblickas, inte kan göras ogjorda och som 
man i framtiden kanske ångrar. 
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göras och möjligheterna att göra vinster underskattas. Kreativitet och  
vinster kan skapa möjlighet och utveckling, men man ska nog inte bort
se från att det också kan skapa utmaningar, dilemman och helt oförut
sedda och oönskade konsekvenser. Det intressanta och det svåra blir 
att försöka förutse vad som kan växa fram och försöka stävja oönskade 
inslag. Men frågan som då uppstår är vad som utgör oönskade inslag? 
Om detta kan råda delade meningar beroende på politisk och ideologisk 
grund eller vilka kunskaper och insikter man har i olika frågor. Utifrån 
ett marknadsperspektiv är t.ex. vinster, aktieutdelningar och bonusar en 
del i spelets regler och viktiga drivkrafter för utveckling. Men det som 
utifrån ett marknadsperspektiv ses som ett resultat av effektiviseringar 
i verksamheten, kan utifrån andra perspektiv framstå som slöseri med 
skattemedel. Helt klart är dock att reformerna med introduktionsperi
od, lämplighetsprövning och lärarlegitimation innebär genomgripande 
strukturella förändringar kring hur lärare och förskollärare kan rekry
teras, utbildas och kvalitetssäkras. Många positiva effekter kan komma 
ur detta, men sannolikt också en del oväntade och oönskade inslag. Re
formernas konsekvenser på sikt kan vi nog i dagsläget inte till fullo 
överblicka. 
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