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Sammanfattning

Lärarskicklighet är något mer än bara goda ämneskunskaper, därom är de flesta överens. Den 
här undersökningen har som fokus att studera hur denna andra sida av lärarskicklighet 
konstrueras och kommuniceras i utbildningen till grundlärare, samt hur utbildningens ramar i 
form av studiepoäng fördelas mellan de olika delarna av lärarskicklighet. Studien utgår från 
antagandet att lärarskicklighet inte behöver ses som en personlig egenskap utan som ett ämne 
möjligt att förkovra sig i.  Med de två begreppen relationskompetens och ledarkompetens som 
bas har en jämförande innehållsanalys gjorts på två grundlärarutbildningars utbildningsplaner 
och kursplaner med syftet att undersöka och beskriva hur dessa dokument benämner och 
behandlar ovanstående begrepp. Studien är gjord utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
med en sociokulturell syn på lärande. Resultatet visar att även om utbildningsplanerna innehöll 
en relativt fyllig beskrivning av förmågor som kan sägas utgöra en grund för 
relationskompetens och ledarkompetens så föll viktiga delar bort när utbildningsplanerna väl 
hade omsatts i kursplaner och lärandemål som ska examineras. Likaså visade studien att tre 
grundläggande färdigheter / förmågor med relevans för relationskompetens och ledarkompetens 
överhuvudtaget inte förekom i grundlärarutbildningens styrdokument.

Nyckelord
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Kapitel 1 Bakgrund 

Inledning 
Hur är en kompetent lärare? Jo, det är en lärare som kan sitt ämne, men som också kan något 
mer och det är hur detta något mer kan uttryckas som den här studien intresserar sig för. Efter 
mina mer än trettio år i skolans värld är det den implicita kunskapen, den tysta kunskapen som 
intresserar mig mest. Lennéer Axelson och Thylefors (2009) beskriver en modell som kallas 
isberget för att visa på förhållanden mellan olika faktorer och hur vi arbetar med dem. Modellen 
går ut på att vi tenderar att arbeta med det synliga eftersom det är lättast medan den osynliga 
delen är den viktigaste och den som kan påverka mest.  Det här är ett försök att tränga in i den 
osynliga eller snarare ospråkade delen av lärarskicklighet, av mig sammanfattad som 
relationskompetens och ledarkompetens.

Om vi låter studenterna i Persson, Nordängers rapport om lärarkompetens (2006) beskriva vad 
lärare kan som inte andra kan så framkommer följande bild: Lärare har social kompetens, lärare 
är empatiska, lärare har auktoritet, lärare har tålamod och gott humör, lärare är allmänbildade, 
lärare har erfarenhet, lärare är bra på att prata med barn, lärarna kan väcka intresse hos eleverna, 
lärarna har utvecklingspsykologiska kunskaper som gör att de vet vad man kan förvänta sig av 
barn i olika åldrar, lärarna har gruppsykologiska kunskaper som gör att de kan skapa en god 
gemenskap och en trygg arbetssituation, lärare är bra på att hantera konflikter, lärare är goda 
organisatörer och goda planerare, lärare kan prata fritt och ledigt inför stora grupper. Många av 
dessa förmågor förväntade sig studenterna att förvärva genom utbildning men exempelvis social 
kompetens, empati och en positiv inställning ansåg de vara personliga egenskaper.

Ett annat svar kan vi hämta från Hatties (2009) stora metastudie om skolundersökningar där han 
listat 138 faktorer som har betydelse för elevers resultat och kommit fram till att en av de 
viktigaste faktorerna är lärarens förmåga att se lärandeprocessen genom elevernas ögon (Hattie 
2009:238 i Skolverket 2010) . Thornberg (2010) är inne på samma linje när hon säger att läraren 
måste kunna nå fram till eleven och det betyder att hon måste veta hur elevens inre bild av 
verkligheten är beskaffad.  Anledningen till att detta är så viktigt beror på att kunskap inte är en 
objektiv enhet, synen på vad som är kunskap skiljer sig mellan platser och kulturer. Därför är 
kunskap något man måste reflektera över och motivera, meningen med kunskap skapas i 
relationer mellan människor (Skarre Aasebo, Melhuus, 2007). Det betyder att läraren istället för 
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att ställa kontrollerande frågor måste ställa så kallade autentiska frågor, det vill säga frågor hon 
inte vet svaret på men som hon är genuint intresserad av. Hon måste ha en kommunikativ, 
dialogisk kompetens i konsten att föra samtal. Hon måste kunna väcka och motivera intresse för 
kunskapen hos varje enskild elev.

Den kanske allra mest betydelsefulla  faktorn för ett gott skolresultat enligt Hattie var barnens 
egna förväntningar på sina egna resultat. Förväntningar på sina egna resultat hänger nära ihop 
med självkänsla och självkänsla utgör den bästa grunden för lärande (Juul, Jensen, 2009).  Men 
eftersom både självkänsla och självförtroende byggs upp i relationer med andra ökar det vikten 
av att pedagogen behöver ha relationskompetens.

Alla elever är inte lätta att skapa goda relationer med. Som lärare/pedagog i skola och förskola 
kommer man ofta i kontakt med barn som ramlar utanför, barn som man inte får med sig i 
verksamheten, barn som fungerar dåligt ihop med andra barn och vuxna. Mötet med dessa barn 
kan väcka starka känslor och kan också skapa en rädsla att inte klara av situationerna som 
uppkommer. Många lärare upplever ett stort behov av stöd och kunskap när det gäller barn  i 
beteendeproblem. I en undersökning om de svårigheter som den nyblivna läraren möter i 
yrkeslivet beskrivs att ”Största osäkerheten finns i de kunskaper, färdigheter och förmågor som 
handlar om relationer och kräver social kompetens” (Paulin, 2007,s. 94). Man har svårt att få till 
en lugn och trygg arbetssituation för eleverna och man har svårt att hantera de besvärliga 
eleverna ”problemelever”.  Hon punktar ner det fyra största svårigheterna: 

Att förstå och hantera problemelever

Att skapa arbetsro i klassen

Att förhålla sig till kollegor

Att förstå sig på föräldrar        (Paulin, 2007, s.179)

För att kunna hantera dessa svårigheter krävs det relationskompetens och ledarkompetens. Det 
är pedagogens ansvar att skapa en grupp av individerna, en grupp som är trygg, nyfiken och 
handlingsberedd.  Målet är att alla ska kunna kommunicera med alla (Garpelin, 2010) och det är 
inte en process som sköter sig själv. Det kräver en ledare som ansvarar för hur 
gruppindelningarna sker, för hur samtalen förs, vilka formella och informella regler som gäller.

Kan det vara brist på relevant kompetens som gör att personal i skolan så lätt gör skolproblem 
till elevproblem? Det råder stor brist på ifrågasättande och utvärdering av skolans åtgärder när 
det gäller problem i verksamheten (Hjörne & Säljö, 2008).  Enligt Larsson (2010) visar 
forskning att 90% av elevvårdskonferenser består av prat om elevproblem och bakom varje 
problem finns ett nytt problem; bakom varje barn finns en förälder... Men för att hjälpa och 
stödja elever med beteendeproblem behöver pedagogen en rad kompetenser till sitt förfogande. 
Hon behöver ett perspektiv som inte handlar om elände utan om bemästring. Hon behöver 
kunna formulera önskemål istället för klagomål, hon måste kunna urskilja färdigheter hos 
eleven istället för tillkortakommanden (Larsson; HellblomThibblin, 2010), med andra ord: 
Pedagogen behöver social kompetens, empati och en positiv inställning det vill säga 
kompetenser som sågs som personliga egenskaper av studenterna i Persons,  Nordängers 
undersökning. 

Studerar man hur lärarutbildning har formulerats i texter genom tiderna så framgår det att 
lärarskicklighet från början sågs just som en / flera personliga egenskaper parat med goda 
ämneskunskaper (Jedemark, 2006; Eriksson, 2009).  Med tiden började olika uttryck för dessa 
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personliga egenskaper att användas;  läraren tar hand om, lärarens tysta kunskap, en 
erfarenhetsbaserad förtrogenhetskunskap,  social kompetens …   

Relationskompetens och ledarkompetens är förmågor som fortfarande uppfattas av många som 
personliga egenskaper och därför blir de ämnena oerhört känsliga för samtal, men ett sådant 
synsätt är man inte hjälpt av alls som lärare. För att komma vidare i lärarkompetens måste lärare 
utgå från ett pedagogiskt och vetenskapligt perspektiv och utveckla den begreppsapparat de har 
till sitt förfogande när de samtalar om sitt arbete. För att kunna utbyta kunskaper och reflektera 
tillsammans krävs att det finns ord för de företeelser vi vill tala om och att man uppfattar denna 
typ av kompetens som något möjligt att tillägna sig. Mitt intresse är att undersöka hur 
grundlärarutbildningen behandlar den del av lärarskicklighet som jag i detta arbete definierar 
som relationskompetens och ledarkompetens. 

Styrdokument/riktlinjer/policydokument

Målen för högre utbildning regleras framför allt av högskolelagen och högskoleförordningen 
som anger att all utbildning på universitet och högskolor ska vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. Omfattningen av högskoleutbildning anges enligt ett poängsystem, där ett 
studieår på heltid under 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng, och en termin på heltid 
motsvarar 30 högskolepoäng. För varje kurs bedöms hur stor arbetsinsats som normalt krävs för 
att uppnå kursens mål, och utifrån det bestäms hur många poäng kursen ger. Kursens mål och 
omfattningen i högskolepoäng anges i den kursplan som högskolorna formulerar för varje kurs. 

Högskoleförordningen (1993:100) anger att varje programutbildning måste ha en 
utbildningsplan som beskriver de olika kurserna som programmet innehåller. Varje kurs måste 
också ha en kursplan som beskriver innehållet, lärandemålen och förväntade studieresultat i 
kursen. I Högskoleförordningen kan man läsa examenbeskrivningen för grundlärarexamen (se 
bilaga 1). Examensbeskrivningen innehåller tre kunskapsformer med vidhängande läromål: 
Kunskap och förståelse, Färdighet och förmåga, samt Värderingsförmåga och förhållningssätt. 
Högskolelagen anger att:

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska 
bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och beredskap 
att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, 
utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på 
vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper även med personer utan 
specialkunskaper inom området. Lag (2009:1037). (Högskoleverkets hemsida)

Staten beskriver i Prop. 1999/2000 vilken grundkompetens en lärare behöver utveckla under sin 
utbildningstid. Denna grundkompetens består av kognitiv, kulturell, kommunikativ, kreativ, 
kritisk, social och didaktisk förmåga.  

” Konsten att undervisa” inrymmer allt det som lärare gör för att skapa så goda betingelser 
som möjligt för att främja barns och elevers möjligheter att tillägna sig kunskaper. /  / Enbart 
goda ämneskunskaper är ingen garanti för att lärare ska kunna skapa goda betingelser för 
lärande. (Prop.199/2000:135,s.17) 
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Utdrag ur regeringens proposition Bäst i klassen (prop 2009/10:89) visar på vikten av att lärarna 
har kunskap i mer än sitt ämne:

Skolans huvuduppdrag är att alla elever ska nå kunskapsmålen i alla ämnen. Det innebär ett 
ökat ansvar för lärarna. De måste både ha god pedagogisk skicklighet och förmåga att skapa 
ett tryggt arbetsklimat i skolan. (s. 9)

Propositionen anger att alla grundlärarutbildningar ska innehålla en utbildningsvetenskaplig 
kärna som ska omfatta 60 poäng. Exempel på kunskapsområden som kan ingå i den 
utbildningsvetenskapliga kärnan är utveckling och lärande, läroplansteori och allmändidaktik 
samt sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Dessutom ska alla 
grundlärarutbildningar innehålla 15 – 30 poäng VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Det finns 
tre olika inriktningar för grundlärare: mot arbete i fritidshem (180 poäng), mot arbete i 
förskoleklass och grundskolans årskurs 13 (240 poäng) och mot arbete i grundskolans årskurs 
46 (240 poäng). 

Svensk utbildning på universitet och högskolor är uppbyggd efter överenskommelsen i Bologna:

En viktig del i Bolognasamarbetet har varit att ta fram en övergripande europeisk referensram 
för examina inom den högre utbildningen (Qualifications Framework – European Higher 
Education Area (QFEHEA) (Högskoleverkets hemsida)

Denna referensram, som omfattas av cirka 40 länder, har en gemensam fråga som utgångspunkt 
för utbildningars planering: Vad ska studenten kunna göra efter genomgången kurs eller 
utbildning? Ett av de övergripande målen med den gemensamma överenskommelsen har varit 
att verka för kompetens och ökad anställningsbarhet och med hänsyn tagen till hur komplex, 
global och förändringssnabb verkligheten ter sig idag så följer att centrala lärandemål i alla 
högre utbildningar handlar om kommunikationsförmåga, samarbete och förmåga att leta upp 
och ta till sig nya kunskaper.

Ett centralt begrepp i Bolognaprocessen är generiska kompetenser/förmågor, dvs de 
kompetenser som en student utvecklar och tillägnar sig under hela studietiden. Det handlar om 
kommunikationsförmåga (muntligt och skriftligt), analytiska färdigheter, kritisk förmåga, 
bedömning vid informationssökning, samarbete i grupp, problemlösningsförmåga, samt 
förmåga att planera sin tid. (UFLs Bolognagrupp, 2010)

Bolognasystemet innebär att högskoleutbildning utbildar i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå 
och forskarnivå. Det ska finnas en tydlig progression mellan och inom nivåerna. Med 
hänvisning till Bolognaprocessens fokus på att högre utbildning ska handla om att kunna utföra, 
åskådliggör till exempel Linköpings universitet i sin examensansökan (2010) utvecklingen av 
ett professionellt kunnande bland annat genom Millers pyramidmodell (beskriven i 
examensansökan, 2010). Den består av fyra nivåer där basen beskrivs som Vet, följt av Vet hur, 
följt av Visar hur och toppen avslutas med Gör, då ska man ”kunna fungera som en 
professionell yrkesutövare, med allt vad det innebär” (examensrättsansökan för 
grundlärarutbildning, s.10).
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Kunskapsområde
Mitt forskningsintresse är hur grundlärarutbildningen konstruerar och kommunicerar kunskap 
som handlar om relationskompetens och ledarkompetens med utgångspunkt från det 
sociokulturella perspektivet.

Syfte och problem 
Syftet med studien är att med en jämförande metod undersöka och beskriva hur några 
grundlärarutbildningar benämner och behandlar relationskompetens och ledarkompetens i sina 
utbildningsplaner och kursbeskrivningar. Med denna studie vill jag bidraga till att vi lärare 
börjar se dessa kompetenser som ämnen, möjliga att förkovra sig i, att samtala om, att reflektera 
över, istället för att se dem som personliga egenskaper.

Forskningsfrågor 

1. Hur beskriver två grundlärarutbildningar sitt uppdrag när det gäller att lära ut  
relationskompetens och ledarkompetens i sina utbildningsplaner?

2. Hur beskriver de sitt uppdrag när det gäller att lära ut relationskompetens och 
ledarkompetens i sina kursplaner och vilken omfattning har, för dessa begrepp 
relevanta kurser, i förhållande till hela utbildningen?

3. Hur förhåller sig kursplanerna och utbildningsplanerna till varandra?
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv 

Teorins funktion är att ge perspektiv, begrepp och möjliga frågor, att ”fungera som en lins 
genom vilken våra erfarenheter organiseras ” (Ahrne & Svensson, 2011, sid 187). 

Socialkonstruktionism

Denna studie utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där verkligheten ses som socialt 
konstruerad (Alvesson, Sköldberg, 2008). Vi människor utvecklar vanor och handlingar som vi 
upprepar till mönster att övertagas av nästa generation. Dessa mönster institutionaliseras och 
objektifieras och blir till styrande faktorer som avgör vad som är möjligt att tänka och göra 
inom den grupp man är del av och lika viktigt, vad som inte är möjligt att tänka och göra, det 
som Fleck (1997/1935) kallade för tankekollektiv. 

Inom institutioners ramar skapas begreppsliga system – och språkliga uttryckssätt som utgör 
förståelsehorisonter eller tankekollektiv. Dessa system avgränsar institutionens möjligheter att 
benämna och förstå skeenden omkring sig. Det innebär att institutionen eller tankekollektivet 
inte bara styr själva handlandet utan också hur individerna inom institutionens gränser kan 
benämna, tänka kring respektive tolka sitt eget handlande. (Rostvall & West, 2001, s.1)

Enligt Fleck (1997/1935) så får ett tankekollektiv en alltmer stabil och formell struktur ju längre 
gruppen / institutionen har fungerat vilket kan vara en förklaring till  Hjörne & Säljös (2008) 
iakttagelse att skolproblem så ofta görs om till elevproblem. 

En teori som också ryms inom ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är den ramfaktorteori som 
försökt förklara samband mellan undervisningens ramar och dess resultat (Pedagogisk 
Forskning i Sverige, 1999). Hur man fördelar utbildningspoäng mellan de olika ämnena kan ses 
som en del av de ramar som styr vilka resultat som är möjliga att uppnå.

Sociokulturellt synsätt

Jag har ovan beskrivit att kunskap oftast skapas i samverkan människor emellan, ett 
sociokulturellt synsätt, hämtat från bland annat Vygotskij (Strandberg, 2006). Detta synsätt har 
en stark position i vår tids tänkande om hur lärande går till och är en viktig faktor för att förstå 
betydelsen av relationskompetens och ledarkompetens.   Enligt Fairclough (citerad i Eriksson, 
2009) kan man se text och tal  ”som svar på något som sagts eller gjorts tidigare. Dessa svar 
påverkar i sin tur hur andra kan reagera, handla och tänka framöver” (Fairclough i Eriksson, 
2009 s.44).  Eftersom vi alla har tagit del av en mängd olika ”svar” så påverkas vi också olika. 
Därav följer att arbetet med att analysera en text eller ett innehåll innebär en tolkningsprocess 
där målet är att skapa ett begripligt tolkningsmönster.  Det är en process som pågår under hela 
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arbetet och som handlar om förförståelse – förståelse, om del och helhet, om text – dialog med 
text; den hermeneutiska cirkeln ( Alvesson & Sköldberg, 2005):

...att det i varje sann text finns mycket underförstått, outsagt, och att detta outsagda i själva 
verket är det viktigaste som förmedlas, inte vad som öppet utsägs. (s.249)

Tidigare forskning
Det finns många studier som behandlar förhållanden inom skolan, svårigheterna i läraryrket, 
svårigheterna med att förändra lärarutbildningen,  förhållandet mellan teori och praktik i 
lärarutbildningen. Jag har sökt i libris, skolporten och diva på orden läraryrket, lärarskicklighet, 
lärarkompetens, den tysta kunskapen, relationskompetens, ledarkompetens, social kompetens.

Vid en sökning på ordet läraryrket i libris och skolporten, begränsat till de senaste fem åren, fick 
jag en rad träffar med titlar som; Redo för ..., Ny i..., En kår i kläm, Att välja eller välja bort, 
Förändrade krav, Vem vill bli …    Vid en sökning på ordet lärarkompetens fick jag c:a 30 
träffar. Ledarkompetens gav en träff som handlar om medarbetare. Ledarskap som sökord gav 
däremot fler träffar som många handlade om skolledarrollen. Vid sökning på ordet 
relationskompetens fick jag 1 träff (Juul). Social kompetens, däremot, är ett mycket använt 
begrepp.
Mitt intresse är att undersöka huruvida den forskning som visar på vikten av goda relationer 
mellan lärare och elev och mellan elev och elev avspeglar sig på lärarutbildningens 
utbildningsplaner och kursplaner och i så fall vilka ord och uttryck som används för att beskriva 
den delen av lärarskickligheten.

Beprövad erfarenhet  - tyst kunskap

Paulin (2007) har studerat de svårigheter nyblivna lärare möter under sin första tid i yrket. Hon 
gör den erfarenheten att läraryrket inte bara innebär att undervisa och lära ut – man måste ta 
hand om eleverna också. Just det faktum att undervisning är beroende av relationer gör att en 
samhällelig förändring ger konsekvenser för läraryrket menar Paulin. Hon ger som exempel det 
ökade kravet på lärarens förmåga att fånga elevers intresse som uppstått i vår tid, när den äldre 
tidens auktoritetstro har försvunnit.  Hon beskriver lärarens tysta kunskap som 
erfarenhetsgrundad förtrogenhetskunskap. Den tysta kunskapen, menar Sundgren (citerad i 
Paulin, 2007) ,kan beskrivas ”som social kompetens, förmåga att relatera till andra människor 
och empatisk förmåga, allt sett ur ett personligt perspektiv” (Paulin,s.20). 

Eriksson (2009) tar i sin studie om lärarutbildningens två delar; teori och praktik upp uttrycket 
beprövad erfarenhet och beskriver de många olika tolkningar som finns av detta begrepp. 
Hartman (beskriven i Eriksson, 2009) menar exempelvis att beprövad erfarenhet är en typ av 
tyst kunskap som är både person och situationsbunden och därför svår att formulera och 
framförallt är den inte generaliserbar. Gustavsson (beskriven i Eriksson, 2009) använder ord 
som intuition eller praktisk klokhet där både människosyn, kunskapssyn och det personliga är 
viktiga komponenter.  Att utveckla  beprövad erfarenhet förutsätter reflektion, menar många 
forskare. Josefson (citerad i Eriksson)  menar att det är genom kritisk reflektion som 
erfarenheten utvecklas till beprövad erfarenhet. Därför, menar Josefson, måste studenter 
”utrustas med redskap för att kunna utveckla denna förmåga under utbildningen” (i Eriksson s. 
97) vilket ställer krav på vad deras lärare förmår att tydliggöra.
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Björklund (2008) ger oss en beskrivning om varför det är svårt att formulera och synliggöra den 
beprövade erfarenhetsbaserade kunskapen. Han har gjort en tvärvetenskapliga undersökning 
utifrån psykologins, beteendevetenskapens, neuromedicinens och neurofysiologins 
forskningsområden om hur upplevelser hos människan skapar kunskap i form av mönster i delar 
av hjärnan. Dessa mönster bildar ett omedvetet, dolt och tyst inlärningssystem som träder i kraft 
jämsides med den explicita, medvetna kunskapen när vi befinner oss i komplexa, stressade 
situationer.  Med dess hjälp får vi en kapacitet att tolka omvärlden som gör att vi snabbt kan 
upptäcka vad som är viktigt. Om vi förstår lärarens arbetssituation i klassrummet som en serie 
snabba val som måste göras så gott som omedelbart så går det lätt att förstå hur ofta detta 
omedvetna, dolda inlärningssystem kommer till användning.  Då blir också behovet av 
reflektion möjligt att begripa, reflektion som en nödvändig process för att förvandla den 
omedvetna kunskapen till en insikt som går att formulera i ord.

Personligt perspektiv  

Det personliga perspektivet får stöd av forskning som visar att lärarutbildning inte har samma 
tyngd och genomslagskraft när det gäller studenternas blivande yrkesroll som den egna 
erfarenheten av elevtiden:

 Innehållet i kurserna som studenterna läser på högskolan anses ha liten påverkan och lämnar 
inte några nämnvärda spår på deras handlande under den praktik de har under utbildningen. 
(Zeichner & Gore, citerad i Paulin, 2007 s. 35). 

Just detta faktum att alla har erfarenhet, och långvarig sådan från skola och lärare, menar man, 
gör att lärarutbildningens påverkan på den enskilda studenten blir i större grad än andra yrken 
mycket individuell. För hur går en läroprocess till? Paulin resonerar om hur man lär sig och tar 
som exempel hantering av relationer och konflikter. Hon konstaterar att studenterna fått lära sig 
teorier om ledarskap, grupprocesser, konflikthantering men att det kanske behöver mer konkreta 
övningar för att kunna förstå och tillämpa teorierna. Hon låter Carlgren definiera en syn  på vad 
kompetens är: ”Om man möter problem vänder man sig i första hand inte till sin överordnade 
eller till någon utomstående expert utan litar på sitt eget omdöme och förmåga.” (Carlgren 
citerad i Paulin, 2007,s.17) 

Jedemark (2006) har undersökt hur lärarutbildarna praktiserar sin undervisning på olika sätt och 
hur det påverkar studenternas möjligheter att utveckla sin kompetens.  Hon refererar till Doyle 
(1990) som beskrev fem lärarutbildningsparadigm  där det tredje paradigmet betonar vikten av 
att utbildningen är personlighetsutvecklande, att studenterna ska upptäcka sig själva, sina 
personliga stilar, bli medvetna om sina egna värderingar och öka förståelsen för sin egen person 
och sin egen psykologiska mognad.  Jedemark försöker också sätta ord på den tysta kunskapen; 
implicit kunskap – ”sådant man inte kan eller vill formulera i ord”.  Att kritiskt reflektera, att 
titta på ett problemområde från olika perspektiv, att träna sig på att presentera motsatta 
uppfattningar, att öka på sin medvetenhet genom öva sig på ovanstående ”gör att de lättare kan 
tränga igenom de filter av antaganden om undervisning de bär med sig in i utbildningen.” 
(Jedemark, 2006, s. 35)  Individernas kompetenser och värderingar förändras och utvecklas av 
de verksamheter som individen deltar i vilket betyder att utbildning kan förändra en person. 

Persson, Nordänger (2006) definierar undervisning som att kunna hantera en balansgång mellan 
ämne, metod, elev och miljö; ”undervisning är beroende av relationer” (s.43) och för att bedriva 
god undervisning krävs det gott ledarskap, det vill säga planering, kontroll, motivation, 
gruppering och individualisering. Lärarens personliga agerande har betydelse för ledarskapet. 
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Persson och Nordänger refererar till Mead  som menade att vår självbild skapas i samspel med 
andra och därför kan den utvecklas genom utbildning. Ett grundantagande i deras studie ”är att 
personliga kompetenser kan utvecklas genom utbildning och erfarenhet” (Persson, Nordänger 
s.85).  De refererar till Enkvist  som menar ”att läraryrket är djupt personligt och att lärare hela 
tiden arbetar med sin person som redskap”(s.86 ). Lärarkompetens beskrev de med hjälp av Rolf 
(citerad i Persson, Nordänger, 2006) i tre delar: praktisk kunskap, personlig kunskap och 
professionell kunskap där man med personlig kunskap menar den typ av kunskap som integrerar 
upplevelser, känslor och intressen.

Att lära kunskap och kompetens 

Hur skiljer sig orden kunskap, kompetens och kvalifikationer åt? Elleström ( beskriven i 
Jedermark 2006) definierar begreppen på följande sätt: Kunskap kan vara antingen explicit, då 
är den möjlig att verbalisera och förmedla till andra eller så är den implicit (se ovan). 
Kompetens däremot är förmågan att använda sin kunskap i relation till en viss uppgift på ett 
framgångsrikt sätt. Kvalifikationer, slutligen, ”är den kompetens som objektivt krävs utifrån 
uppgiftens karaktär och som formellt eller informellt efterfrågas av arbetsgivaren” (Jedermark, 
2006, s.31) . Bland annat Bolognaprocessens arbete har bidragit till en förskjutning av 
perspektivet när det gäller högre utbildning; istället för att fokusera på kunskap fokuseras på 
kompetens, istället för att ha fokus på vad läraren ska göra så fokuserar man på vilken 
kompetens den utbildade studenten ska inneha.  

This is often referred to as "constructive alignment", "aligned teaching" or sometimes as “the 
learning chain” and (should) result in that students not only know things, but also know, what 

to do and how to solve real life problems. A move from knowledge based to competence 
based education.  (Adamson, in prep)

En lärandekedja utgår alltså från tanken: Vad vill jag att eleven ska kunna förstå, känna, kunna 
göra? Sen kommer nästa del: Hur kan jag ge eleven möjlighet att visa dessa kompetenser och 
hur kan de bedömas och graderas?  Avslutningsvis följt av: Hur kan jag ge eleverna nödvändiga 
medel för att utveckla dessa kompetenser?

Relationskompetens

Relationskompetens definierar Juul, Jensen (2009) utifrån sitt barnperspektiv som förmåga att 
se barnet på dess egna villkor, förmågan till empati   att förstå barnets situation, förmågan att 
lyssna, förmågan till självkontroll  att orka bära barnets känslor. Andersson, Neu Morén, 
Ryman (2010) har i sin undersökning om organisatorisk skicklighet (inom företagsvärlden) 
försökt att reda ut och definiera begreppet relationskompetens. De anser att uttrycket 
relationskompetens kan föra tanken till ett personligt tyckande där frågan framstår som om det 
handlar om man gillar varandra eller inte. Deras definition på relationell kompetens var att man 
tillsammans skulle kunna skapa mer än det man kunde uppnå individuellt och att fokus låg på 
verksamheten. De beskrev att inom den organisationspedagogiska forskningen har ett nytt 
begrepp börjat användas, relationik, för att ”föra kunnandet och lärandet om relationers 
betydelse till ett organisatoriskt plan” (Döös, citerad i Andersson, m.fl., s.5) 

 Relationell kompetens uppstår när människor som redan är individuellt kompetenta 
interagerar med varandra och därmed uppnår en högre kompetens tillsammans. För att detta 
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ska ske krävs en vilja och en förmåga att närma sig andra människor på arbetsplatsen och att 
ta till vara deras kunskaper. (Anderson m.fl., s.6)

Ledarkompetens

Paulin (2007) beskrev hur kraven ökade på lärarens förmåga att fånga elevers intresse när den 
äldre tidens auktoritetstro försvunnit. Av samma anledning har ledarrollen ändrats, det räcker 
inte längre med att inneha den formella auktoriteten som lärare, du måste ha en personlig 
auktoritet, en ledarförmåga. Ludvigson (2009) beskriver hur det växt fram en syn på ledarskap 
som en relation till en grupp där förmågan att motivera är viktig och där det sker ett givande och 
tagande mellan grupp och ledare. 

...det nya ledarskapet medför att ledaren måste ha kunskaper om hur mänskliga relationer 
formas och hur kulturer utvecklas. Ledaren måste själv skapa sin legitimitet genom förtroende 
från de anställda (Stålhammar citerad i Ludvigson, 2009, s. 36)

Ludvigsson beskriver en studie om hur skolledare klarade av sin ledarroll i förhållande till sina 
medarbetare. Där framkom tre kompetenser som viktiga för att få till stånd ett fungerande 
samarbete; förmågan att bry sig om, att respektera och att ta tillvara gruppmedlemmarnas 
kunskaper. 

Lennéer Axelson och Thylefors, (2009) beskriver olika sätt att se på ledarskap. Förr såg man det 
som personliga egenskaper, sedan började man intressera sig för ledarens beteende, så 
småningom riktades intresset mot samspelet mellan grupp och ledare. Olika modeller för 
ledarskap växte fram, de flesta känner nog till de tre klassiska varianterna; auktoritärt ledarskap, 
demokratiskt ledarskap och låtgåmodellen.  Men, säger Lennéer Axelson och Thylefors, 
intresset för ledarens personliga egenskaper har återvänt, för ska man styra grupper via idéer, 
värderingar och visioner så förutsätter det ledare med stark personlighet. Med ledarkompetens 
menas att pedagogen måste ha god kännedom om grupprocesser så att hon kan skapa ett 
gruppklimat som utvecklar medlemmarnas kunskaper och färdigheter och samtidigt synliggör 
och bekräftar individerna i gruppen (Lennéer Axelson, Thylefors, 2009).

Sammanfattningsvis: Undervisningen är beroende av relationer. Förmågan att relatera till andra 
människor kan ses som en tyst kunskap, en beprövad erfarenhet. Att utveckla beprövad 
erfarenhet förutsätter reflektion. Kompetent kallas den som med hjälp av sin kunskap och med 
tillit till sin egen förmåga klarar av att lösa problem.

Centrala begrepp
Studien rör sig med flera centrala begrepp som är svårdefinierade och otydliga: 
Relationskompetens och ledarkompetens till exempel. Jag har försökt att i de första kapitlen ge 
utrymme för försök att definiera dessa begrepp  och i resultatdelen försöker jag koppla ord som 
hör ihop med dessa begrepp. Trots dessa försök uppfattar jag det som att vi trampar i gungfly, 
både jag och högskolorna, när vi försöker beskriva kunskaper och kompetenser i detta område, 
för på vilka sätt kan man egentligen förstå ett uttryck som ”ha kunskap om sociala relationer”? 
I den här studien menas med relationskompetens förmågan att skapa en känslomässigt positiv 
förbindelse mellan lärare och elev. Med ledarkompetens menas lärarens förmåga att skapa ett 
lugnt och tryggt arbetsklimat för alla individer i hela gruppen.
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Kapitel 3 Metod

Kvalitativ innehållsanalys

En innehållsanalys kan göras både kvantativt och kvalitativt.  En kvalitativ innehållsanalys, eller 
textanalys som Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud, (2009) väljer att kalla den har som 
syfte att undersöka egenskaper hos texten utifrån en övergripande problemställning, men, säger 
Esaiasson m. fl., ”det är du som berättar en historia med hjälp av texten, det är inte texten som 
berättar en historia för dig” (s.243). En kvalitativt inriktad innehållsanalys betyder att man söker 
efter underliggande betydelser i texten (Bryman, 2004).  Bryman låter Altheide beskriva det han 
kallar etnografisk innehållsanalys, en metod där man låter kategorier och variabler  framkomma 
och ändras under studiens gång, ”en kontinuerlig upptäckt av och kontinuerlig jämförelse 
mellan ”(Bryman, 2004, s. 368) exempelvis innebörder. 

Min undersökning är en jämförande beskrivande innehållsanalys som syftar till att klargöra 
vilka ord och uttryck några högskolor använder sig av när de i sina utbildningsdokument 
beskriver begrepp som kan hänföras till  relationskompetens och ledarkompetens.  Skälet till att 
göra en jämförande beskrivning är att skaffa en jämförelsepunkt – en referenspunkt (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson, Wägnerud, 2009).  Enligt Esaiasson m.fl kan man hämta jämförelsepunkter 
från tid eller från rum. Visst vore det intressant undersöka hur man talade / tänkte om lärarens 
relationskompetens förr i tiden, kanske den tiden då män ansåg att läraryrket var ett för tungt 
yrke för kvinnorna, men det är de olika  uttrycken för kompetensen som används nu, i vår tid, 
jag vill komma åt, därför är jämförelsepunkten hämtad från rum. 

Textanalys börjar med en övergripande problemställning. Min problemställning är just frågan: 
Hur beskriver högskolor den del av lärarkompetens som handlar om att skapa en positiv relation 
till eleven så att elevens lust att delta i det gemensamma kunskapandet väcks och fortmakthålls. 
Med textanalys menas här ”att studera texten som ett uttryck för vissa rådande föreställningar 
och relationer i ett samhälle” (Boréus citerad i Ahrne & Svensson, 2011 s. 132), det vill säga att 
läsa texten och försöka förstå den utifrån många olika aspekter.  Fejes & Thornberg (2009) 
menar att man kan dela in textanalyser i tre dimensioner där den första dimensionen försöker 
utforska vilken mening textförfattaren lägger in i sin text, den andra dimensionen koncentrerar 
sin analys på själva textens innebörder och den tredje dimensionen består i att  utforska vilken 
betydelse texten får för dess läsare / omvärlden. I min undersökning av läroplans och kurstexter 
anser jag att den andra dimensionen är den jag har möjlighet att utforska. 

När man arbetar med innehållsanalys kan man som analysredskap antingen använda kategorier 
som man bestämt på förhand eller så låter man svaren på frågorna avgöras av vad man hittar för 
svar, ett mer öppet förhållningssätt (Esaiasson, m.fl, 2009). Här har valts det mer öppna sättet då 
jag tror det ger en större frihet att undersöka texten från fler håll; Vad står utsagt? Vad nämns 
inte alls? Finns det underförstådda meningar? Däremot har som en del av bearbetningen använts 
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en kvantifierad innehållsanalys där vissa ord och uttryck kodas och räknas för att upptäcka ett 
mönster (Bergström, Boréus, 2000)

Min avsikt är att presentera en bild av en ständigt föränderlig social verklighet (Bryman, 2004) 
Ur den meningen är det en kvalitativ undersökning. Men eftersom syftet med denna studie 
också i någon mån är att undersöka hur stor del av utbildningens dokument som ägnas åt 
relationskompetens och ledarkompetens så finns det  kvantitativa inslag. Studien kommer inte 
att kunna säga något om vilken ut/inlärning av de undersökta variablerna som sker, endast ge en 
bild av hur ramarna ser ut.

 

Urval
De dokument som använts som empiri är dels utbildningsplaner med vidföljande lärandemål 
från två högskolor / universitet, dels kursplaner med deras lärandemål, arbetsformer och 
examinationsformer för nämnda examen från samma skolor. I mitt urval har jag stött på 
problem; grundlärarutbildningen är en ny utbildning och många högskolor har antingen inte fått 
godkänt för att starta utbildningen eller så har de inte hunnit göra, för mitt arbete relevanta, 
kursplaner klara. Jag har alltså fått leta efter utbildningar som har startat och som har sina 
kursplaner klara. I skrivande stund finns det 19 universitet och högskolor som har tillstånd att 
bedriva utbildning till grundlärare i Sverige (Högskoleverket, 2011). Jag har hittat två högskolor 
/ universitet som startat utbildning till grundlärare och som har sina utbildningsplaner och 
kursplaner klara, högskola A och högskola B. Jag har avgränsat materialet genom att enbart 
studera de kurser som hålls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan som omfattar 60 poäng 
av de sammanlagda 240 poäng som krävs för en grundlärarexamen. Jag har också avgränsat 
undersökningsområdet genom att bara studera grundlärarutbildningar med inriktning mot 
förskoleklass – årskurs 6.

Dokument som ingår i undersökningen

Utbildningsplaner för grundlärarutbildningen från A och B

Kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan från A:

1. Allmändidaktik, 5hp

2. Utveckling och lärande, 10hp

3. Kunskapsbedömning, 7.5hp

4. Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5hp

5. Sociala relationer och lärares ledarskap, 7.5hp

6. Specialpedagogik, 7.5hp

7. Skolutveckling och utvärdering, 7.5hp

8. Vetenskapsteori och metod, 9hp
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Kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan från B:

1. Sociala relationer, demokrati och pedagogiskt ledarskap, 9hp

2. Utveckling, lärande och specialpedagogik, 9 hp

3. Skola, värdegrund och samhälle, 9 hp

4. Forskning, utveckling och utvärdering, 9 hp

De resterande 24 poängen i B:s utbildningsvetenskapliga kärna behandlar didaktik, 
styrdokument, språk och kunskapsutveckling , bedömning och betygssättning. Dessa områden 
integreras i ämnesstudierna och har därför inte tagits med här.

Upplägg och genomförande

Materialbearbetning och analysredskap

Ett sätt att få syn på mitt material har varit att jämföra orden som beskriver hur en bra lärare kan 
beskrivas, med orden som beskriver hur en bra lärare utbildas. Ett kompletterande sätt var att 
med utgångspunkt från Millers pyramidmodell (se styrdokument) jämföra verben. Ytterligare ett 
sätt att synliggöra mitt material har varit att jämföra det med examensbeskrivningen för 
grundlärare (se styrdokument och bilaga 1). Steg ett var att läsa samtliga dokument för att 
identifiera de ord och uttryck som  berör studiens  forskningsfrågor, alltså ett induktivt 
arbetssätt. Utöver det har jag som ytterligare en referenspunkt identifierat  ord och uttryck som 
helt eller delvis beskriver termerna relationskompetens och ledarkompetens utifrån Persson, 
Nordängers rapport Vad kan en lärare som inte du kan? (se bilaga 2).  Steg två var att jämföra 
de olika texterna med varandra. Detta har delvis gjorts i tabellform

Tillförlitlighetsfrågor

Vad är tillförlitlighet? Validitet   mäter jag det jag avser att mäta – vad mäter jag egentligen? 
Reliabiliteten – har jag varit tillräckligt noggrann?  Intersubjektivitet betyder att om fler gjorde 
samma mätning skulle alla få samma resultat. Intrasubjektivitet betyder att om jag gjorde om 
mina mätningar skulle de visa samma resultat (Bergström, Boréus, 2000).

När jag har läst planerna (sammantaget ungefär 110 sidor) har jag försökt läsa så noggrant som 
möjligt men jag har inte haft någon medläsare / kontrolläsare. Många av de uttryck som används 
är svävande och möjliga att tolka på olika sätt. Likaså har tabellkonstruktionen inneburit många 
val som förmodligen skulle ha gjorts annorlunda av en annan läsare men eftersom syftet med 
tabellerna har varit att skaffa en överblick om till exempel vilken överensstämmelse det fanns 
mellan hur en bra lärare kan beskrivas med hur en lärare utbildas så har jag bedömt att det ur 
tillförlitlighetssynpunkt är en viktigare fråga huruvida det förekommer någon överensstämmelse 
än om uttrycket / ordet hamnat i rätt kolumn vid tabellkonstruktionen.
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Etiska aspekter

Det finns fyra forskningsetiska principer att ta hänsyn till vid en undersökning: 
Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Tanken är att de 
personer som deltar i en undersökning ska ha rätt att få information om syfte och villkor för 
deltagande, de ska ha rätt att bestämma över sitt deltagande, de ska ha rätt att få sin uppgifter 
konfidentiellt behandlade och deras uppgifter får endast användas till forskningsändamål 
(vetenskapsrådet, 2002). Eftersom alla dokument som ingår i min empiri är offentliga så är min 
bedömning att jag varken behöver informera eller inhämta samtycke från de högskolor som 
bidragit med dokument. Men, då detta är en tolkande studie och jag inte har haft möjlighet att 
stämma av min tolkning med respektive högskola, har jag valt att kalla högskolorna A och B.

Kapitel 4 Resultat

Jag inleder med en beskrivning av de olika dokumenten. Därefter kommer analysdelen där jag 
jämför dokumenten på olika sätt.  Min utgångspunkt har varit att beskriva och analysera 
dokumenten i förhållande till de två begreppen: Relationskompetens  (förmågan att skapa en 
känslomässigt positiv förbindelse mellan lärare och elev) och ledarkompetens (lärarens förmåga 
att skapa ett lugnt och tryggt arbetsklimat för alla i hela gruppen).

Beskrivning av data / empiri

Utbildningsplanerna

Både A och B har nästan ordagrant använt sig av examensbeskrivningen för grundlärare när de 
beskrivit målen i sina utbildningsplaner. B har ett tillägg:

Studenten ska under hela sin utbildningstid ges möjlighet att med berörda lärare i skolan och 
på högskolan diskutera utvecklingen av sin yrkeskompetens ( s. 5)

Nedan följer ett sammandrag över de mål som kan sägas beskriva färdigheter och förmågor som 
underlättar relationskompetens och ledarkompetens från de två högskolornas utbildningsplaner.

Studenterna ska efter genomgången utbildning visa sådan kunskap om barns utveckling, 
lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövning. De ska ha kunskap om barn, 
om hur de kommunicerar och om deras språkutveckling. De ska ha kunskap om, och förståelse 
för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Studenterna ska visa fördjupad förmåga 
att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras 
erfarenheter och de med inriktning mot årskurs 46 ska även visa sin förmåga att prata om och 
reflektera över frågor som rör identitet, sexualitet och samlevnad. De ska visa sin förmåga att ta 
tillvara elevers kunskaper och erfarenheter för att kunna stimulera elevernas lärande och 
utveckling, och om det behövs, känna igen och kunna hantera specialpedagogiska problem. De 
ska visa sin förmåga att självständigt och tillsammans med andra kunna ordna en verksamhet 
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som på bästa sätt stimulerar varje elevs utveckling och lärande och också visa fördjupad 
förmåga att skapa förutsättningar för varje elev att lära och utvecklas.

Studenterna ska även visa förmåga att förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna samt att kunna tala om och 
förankra ett jämställdhets och jämlikhetsperspektiv, och dessutom förebygga och motverka all 
kränkande behandling av eleverna. De ska kunna visa sin kommunicerande förmåga både i tal, 
skrift och lyssnande och de ska visa självkännedom och empatisk förmåga. Slutligen ska de visa 
förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare.

Kursplaner inom den utbildningsvetenskapliga kärnan

Utbildningsplanerna ligger som grund för kursplanerna men det är kurserna, deras innehåll och 
lärandemål som är av störst betydelse i en utbildning eftersom det är på deras lärandemål som 
examinationerna sker. Här följer en sammanfattning av kursplanernas lärandemål som helt eller 
delvis beskriver färdigheter och förmågor som underlättar relationskompetens och 
ledarkompetens.  

Från A:s kursplaner inom den utbildningsvetenskapliga kärnan

Från kurs 1: Studenterna ska med stöd i litteraturen kunna bedöma vad som kännetecknar en bra 
lärare och de ska kunna värdera egna skolerfarenheter.

Från kurs 2: De ska kunna diskutera motivationens betydelse för elevers lärande och  kunna 
beskriva hur mångfalden bland elever påverkar undervisningens villkor. De ska kunna diskutera 
hur den pedagogiska psykologin kan användas som ett verktyg för att leda och stödja elevers 
lärprocesser.

Från kurs 4: De ska kunna redogöra för grunderna i barns rättigheter (mot bakgrund av Fns 
barnkonvention), hur utbildningssystem inkluderar, exkluderar, sorterar och kategoriserar. De 
ska kunna kritiskt granska skolans verksamhet ur klass, genus, etnicitets, sexualitets och 
normalitetsperspektiv och relatera den egna yrkesrollen till barns perspektiv och barnperspektiv.

Från kurs 5:  De ska kunna analysera lärares och elevers sociala samspel i skolan, de ska kunna 
beskriva faktorer som är gynnsamma för att utveckla och upprätthålla ett positivt socialt klimat 
för lärande och psykosocial hälsa i elevgrupper. De ska kunna analysera lärares ledarskap 
utifrån yrkesetiska aspekter och barns rättigheter och urskilja olika strategier för 
konflikthantering. De ska kunna analysera  autentiska konfliktsituationer med hjälp av 
vetenskaplig kunskap om konflikter och även autentiska mobbningssituationer med hjälp av 
vetenskaplig kunskap om mobbning. De ska kunna beskriva innebörden av begrepp kring 
mobbning, diskriminering och andra former av kränkningar och bedöma metoder för att 
motverka dessa i skolan.

Från kurs 6: Studenterna ska kunna  reflektera över förhållningssätt till elevers olikheter, visa 
förmåga att uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd samt kunna  redogöra för olika 
möjligheter att stödja elevers lärande.  De ska möta elever i socioemotionell och 
neuropsykiatrisk problematik och kunna identifiera hinder för elevers lärande.
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Från B:s kursplaner inom den utbildningsvetenskapliga kärnan

Från kursplan 1: Studenterna ska i ett mångfaldsperspektiv kunna analysera 
kommunikationsprocesser i undervisningen, de ska kunna dra slutsatser om hur man som lärare 
kan bygga förtroendefulla relationer med elever och mellan elever, de ska kunna problematisera 
och analysera konfliktsituationer och etiska dilemman och visa hur sådana situationer kan 
förebyggas och hanteras. Studenterna ska också kunna värdera teoretiska perspektiv på 
pedagogiskt ledarskap och diskutera dess innebörder.  

Från kursplan 2: Studenterna ska med utgångspunkt i utvecklingspsykologiska och 
utbildningsvetenskapliga teorier beskriva och exemplifiera hur barn tillägnar sig och 
kommunicerar värden, attityder, kunskaper och färdigheter. De ska kunna redogöra för och 
diskutera hur utveckling och lärande påverkas av skilda förutsättningar och levnadsvillkor och 
hur man kan skapa lärandesituationer som gynnar alla barn. De ska kunna beskriva och 
reflektera över hur lärandemiljöer och lärares förhållningssätt i samverkan med elevers olikheter 
och förutsättningar kan bidra till en inkluderande skola. De ska kunna redogöra för hur läs, skriv 
och matematiksvårigheter gestaltar sig för elever och ge exempel på hur lärandemiljön kan 
utformas för barn i behov av särskilt stöd. Studenterna ska också kunna utforma åtgärdsprogram 
med utgångspunkt i begreppen funktionsnedsättning, inkludering, delaktighet och mångfald där 
åtgärder relateras till både individ, grupp och verksamhetsnivå. De ska kunna argumentera för 
betydelsen av samverkan med elever och deras föräldrar. 

Bägge högskolornas grundlärarutbildningar innehåller kurs i vetenskapsteori och metod. Trots 
att ingen av dessa kurser nämner något om relationskompetens och ledarkompetens betonar de 
vikten av att studera en fråga ur ett medvetet valt perspektiv och förmedlar synsättet att det finns 
många olika perspektiv på samma fråga, ett synsätt som man har stor nytta av i relationen med 
andra människor. 

Analys av data / empiri
Examensbeskrivningen och utbildningsplanerna för grundlärare innehöll tre kunskapsformer: 
Kunskap och förståelse, Färdighet och förmåga samt Värderingsförmåga och förhållningssätt. 
Kursplanernas lärandemål måste dock formuleras så konkreta och tydliga så att de går att 
examinera.  Detta gör att tolkningsprocessen av resultaten blivit svår eftersom exempelvis 
diskutera motivationens betydelse inte är samma sak som att förstå motivationens betydelse 
vilket i sin tur inte heller är samma sak som att kunna motivera.  För att ta ett annat exempel; ha 
kunskap om barns språkutveckling, behöver det betyda att du blir bättre på att skapa en god 
relation till barnet? Som jag skrev tidigare så åskådliggjorde Linköpings universitet i sin 
examensansökan progressionen av utbildningen genom en pyramidmodell där toppen beskrevs 
som Gör. Beteckningen görord använder lärare ibland till de yngre barnen när de ska beskriva 
verb. Görord antyder någon sorts aktivitet. Ett sociokulturellt synsätt på lärande förutsätter 
interaktion och dialog mellan människor. Det förutsätter även att människor reflekterar inom sig 
och tillsammans över innehåll. Kan jag få en klarare bild av dokumentens relevans för mina två 
begrepp för lärarskicklighet, relationskompetens och ledarkompetens, om jag studerar verben? 

Hämtat från utbildningsplanernas mål ska studenterna:

visa kunskap om
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ha kunskap om

ha förståelse för

visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt reflektera över 

visa förmåga att prata om 

visa förmåga att tillvarata

kunna stimulera 

känna igen och hantera

visa sin förmåga att självständigt och tillsammans med andra

kunna ordna

visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för 

visa förmåga att förankra

kunna tala om

förebygga 

motverka

visa kommunicerande förmåga

Min första forskningsfråga lyder: Hur beskriver två grundlärarutbildningar sitt uppdrag när det 
gäller att lära ut relationskompetens och ledarkompetens i sina utbildningsplaner? Min tolkning 
av svaret är att om studenterna efter avslutad utbildning, som ovanstående lista beskriver, ska 
kunna ha förståelse för, ha fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt reflektera över, ska 
kunna prata om och tillvarata, ska kunna stimulera och hantera,  ja då har de goda möjligheter 
att vara relationskompetenta. Likaså tänker jag att en student som självständigt och tillsammans 
med andra kan ordna, skapa förutsättningar för, har förmåga att förankra, förebygga och 
motverka har goda möjligheter att vara ledarkompetent. 

Hur en bra lärare beskrivs jämfört med utbildas

För att få en ytterligare referenspunkt har jag utgått från Persson Nordängers undersökning 
(2006) om vilken bild nyantagna studenter hade om vad en bra lärare kan. Det är 322 studenter 
som deltagit i en intervjustudie. Deras beskrivning har legat till grund för en ord/ uttryckslista 
över relevanta kompetenser i förhållande till mina två begrepp, relationskompetens och 
ledarkompetens (bilaga 2). Den listan har jag sedan jämfört med dokumenten från A och B. 
Denna process har inneburit många tolkningar av olika texter, innebär exempelvis 
utbildningsplanernas måltext: Visa sin kommunicerande förmåga både i tal, skrift och lyssnande 
detsamma som att, som studenterna beskrev det, kunna prata fritt och ledigt inför stora 
grupper? Ja, har jag tolkat det som. De ord och begrepp från bilaga 2 som inte återfanns i 
högskolornas dokument var: Tålamod, gott humör, allmänbildad, auktoritet och positiv 
inställning. 
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Kursplanerna och deras lärandemål

Verb hämtat från målen A Verb hämtat från målen B

Studenterna ska kunna:

bedöma

beskriva

redogöra för 

diskutera 

analysera 

kritiskt granska

relatera

möta

reflektera över 

ha förmåga att uppmärksamma

urskilja

Studenterna ska kunna:

analysera

dra slutsatser

visa hur 

värdera

beskriva

exemplifiera

redogöra för

diskutera 

reflektera över 

utforma

argumentera för 

Ovanstående uppräkning av kursmålens verb gav ingen tydlig bild av utveckling till 
relationskompetent och ledarkompetent, men att träna på att kunna analysera, beskriva, 
exemplifiera och redogöra medför troligtvis en ökad förmåga att reflektera och formulera.

Utbildningsplanernas mål har utformats av respektive högskola till kurser med lärandemål och 
det är alltså dessa lärandemål som examineras. Det är antagligen därför verben förändrats i 
kursernas lärandemål. Där utbildningsplanerna skrev kunna tala om, visa fördjupad förmåga 
att, förebygga och motverka, där formuleras lärandemålen som kunna bedöma, kunna 
analysera, kunna diskutera ... Det gör att tolkningsprocessen återigen blivit väldigt svår och inte 
alls så konkret och påvisbar man skulle önska i en uppsats av detta slag.  Betyder ...beskriva 
faktorer som är gynnsamma för att utveckla och upprätthålla ett positivt socialt klimat för  
lärande och hälsa i elevgruppen samma sak som att man är kompetent nog att  utveckla och 
upprätthålla ett sådant klimat?  Om jag sammanför lärandemålens uttryck, bortrensat från de 
första verben,  i en tabellform efter deras giltighet i förhållande till mina två kompetensbegrepp, 
kan det ge en möjlighet till översikt?
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Tabell över kursplanernas lärandemål i förhållande till begreppen relationskompetens och 
ledarkompetens 

Relationskompetens Ledarkompetens

Lärandemål A

Studenten ska efter 
genomgången utbildning 
kunna:

Vad som kännetecknar en bra 
lärare
Motivationens betydelse för 
elevens lärande
Kritiskt granska skolans 
verksamhet och relatera egen 
yrkesroll till barns perspektiv 
och barnperspektiv
Förhållningssätt till elevers 
olikhet
Uppmärksamma elever i 
behov av särskilt stöd
Grunderna i barns rättigheter 
Hur utbildningssystem 
inkluderar, exkluderar, 
sorterar och kategoriserar
Olika möjligheter att stödja 
elevers  lärande

Vad som kännetecknar en bra 
lärare
Metoder och program för att 
motverka mobbning och 
kränkningar
Faktorer som är gynnsamma för 
att utveckla och upprätthålla ett 
positivt socialt klimat
Innebörden av vetenskapliga 
begrepp och modeller när det 
gäller lärares ledarskap, 
Konflikter och socialt samspel
Lärares och elevers sociala 
samspel och lärares ledarskap
Olika strategier för 
konflikthantering

Ja, nu blev det ett mer relevant innehåll även om kanske B uttrycker det klarare.

Lärandemål B

Studenten ska efter 
genomgången utbildning 
kunna:

Hur man som lärare kan bygga 
förtroendefulla relationer med 
elever
Hur utveckling och lärande 
påverkas av skilda 
förutsättningar och 
levnadsvillkor och hur man 
kan skapa lärandesituationer 
som gynnar alla barn
Hur läs, skriv och matematik
svårigheter gestaltar sig för 
elever 
Utforma en lärandemiljö för 
barn i behov av särskilt stöd
Hur lärandemiljöer och lärares 
förhållningssätt i samverkan 
med elevers olikheter och 
förutsättningar kan bidra till 
en inkluderande skola

Analysera 
kommunikationsprocesser
Hur barn tillägnar sig och 
kommunicerar värden, attityder, 
kunskaper och färdigheter
Hur man som lärare kan bygga 
förtroendefulla relationer 
mellan elever
Förebygga och hantera 
konfliktsituationer och andra 
etiska dilemman
Betydelsen av samverkan med 
elever och deras föräldrar
Hur lärandemiljöer och lärares 
förhållningssätt i samverkan 
med elevers olikhet och 
förutsättningar kan bidra till en 
inkluderande skola

 

Ovanstående tabeller får ge en bild av hur två grundlärarutbildningar beskriver sitt uppdrag när 
det gäller att lära ut relationskompetens och ledarkompetens i sina kursplaner.
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Antal studiepoäng som ramfaktor 

En veckas heltidsstudier anses motsvara 1,5 högskolepoäng (se styrdokumenten). Hela 
grundlärarutbildningen omfattar 240 hp. Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 
poäng. Merparten av kursplanernas lärandemål som i denna studie anses haft relevans för 
begreppen relationskompetens och ledarkompeten kommer från högskola A: 
Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7,5 hp,  Sociala relationer och 
lärares ledarskap 7,5 hp samt Specialpedagogik 7,5 hp.  B, Sociala relationer, demokrati och 
pedagogiskt ledarskap 9 hp samt Utveckling, lärande och specialpedagogik 9 hp.

         Jämförelse mellan kursplanerna och utbildningsplanerna

Finns det några områden som tas upp i utbildningsplanerna som inte förekommer i 
kursplanernas lärandemål? Det jag inte kan återfinna i kursplanerna är utbildningsplanernas 
skrivning: ... de med inriktning mot årskurs 46 ska även visa sin förmåga att prata om och 
reflektera över frågor som rör identitet, sexualitet och samlevnad. Studenterna ska visa sin 
förmåga att ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter för att kunna stimulera elevernas  
lärande och utveckling. De ska visa självkännedom och empatisk förmåga. De ska visa förmåga 
till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare. Finns det 
områden i kursplanernas lärandemål som inte återfinns i utbildningsplanerna? Jag har inte hittat 
ordet motivation i utbildningsplanerna, däremot finns det med i högskola A:s lärandemål.

Examinationsformer och arbetsformer

Personlig kunskap menade Rolf (beskriven i Persson, Nordänger, 2006) är den typ av kunskap 
som integrerar upplevelser, känslor och intressen. Paulin (2007) resonerade om hur man lär sig 
och tog som exempel hantering av relationer och konflikter. Hon konstaterade att studenterna 
fått lära sig teorier om ledarskap, grupprocesser, konflikthantering men att det kanske behöver 
mer konkreta övningar för att kunna förstå och tillämpa teorierna. Av den anledningen vill jag 
också undersöka vilka arbetsformer och examinationsformer de olika utbildningarna använder 
sig av. Min egen beprövade erfarenhet visar att exempelvis rollspel involverar känslor på ett 
betydligt intensivare sätt än en individuell salstentamen. De arbetsformer som nämns i 
kursplanerna är

Från A: Föreläsningar, seminarier, arbete i grupp, fältstudier, grupp och individuella uppgifter, 
samt självständiga studier. En del av kurskommunikationen sker med hjälp av en nätbaserad 
plattform.

Från B: Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, 
gruppdiskussioner, responsarbete, seminarier, praktisk gestaltning och föreläsningar. Kursens 
genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med 
kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar 
och perspektiv. Detta inkluderar att delta i nätbaserade relationer och utnyttja digitala medier för 
samarbete och lärande. Studenterna förutsätts att ta egna initiativ till responsarbete och 
arbetsmöten av olika slag. Inom kursen genomförs seminarier ledda av studenter.
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De examinationsformer som förekommer i kursplanerna är följande:

A B

Individuell salstentamen
skriftlig individuell hemtentamen
seminarium
muntlig redovisning
skrivuppgift
skriftlig redovisning
projektarbete
salstentamen
muntlig tentamen
skriftlig och muntlig redovisning i grupp 

Parvis skrivet paper
presentation av studie i gestaltande form utförd 
av grupp inför större grupp . Efteråt ansvara för 
diskussion
individuellt skriven artikel
litteraturseminarium
skriftlig och muntlig individuell rapport
att individuellt utforma och ge respons på ett 
åtgärdsprogram samt att diskutera utfallet i 
grupp 
seminarium om egna texter
individuell skriftlig analys 
individuell kortare skriftlig text 

Kapitel 5 Diskussion

Slutsatser
Jag vill än en gång betona att jag endast undersöker den del av ramarna som handlar om hur 
undervisningens styrdokument beskriver min fråga. Om man definierar lärarskicklighet som 
relationskompetens och ledarkompetens så har studenterna goda möjligheter att utveckla dessa i 
många sammanhang; bara situationen att umgås och arbeta tillsammans blir en träning i social 
kompetens, konflikthantering, ledarskap med mera. Denna studie behandlar heller inte den 
verksamhetsförlagda utbildningen – praktiken, som förstås kan innehålla en mängd viktiga 
lärandemål när det gäller relationskompetens och ledarkompetens.
Mina analysredskap har varit svåra att hitta eftersom mina två begrepp jag letar efter är så 
svävande, i synnerhet begreppet relationskompetens. För att få någon hjälp av detta begrepp har 
jag varit tvungen att fundera mycket på vad som kännetecknar relationskompetens. I svensk 
ordbok definieras ordet relation som  ”en förbindelse med känslomässiga inslag” mellan i det 
här fallet lärare och elev. En förmåga att förstå barnets situation uttrycker Juul (2009) det, en 
förmåga att vilja närma sig en annan människa säger Andersson m.fl. (2010 ). 

Vikten av att ta tillvara 

En förbindelse anger rörelse eller aktivitet mellan två parter och det var när jag studerade 
dokumenten ur den synvinkeln jag fick syn på sådan kunskap som kan beskrivas som 
relationskompetens. Att ha kunskap om, räcker inte, den måste aktiveras i någon form. Men 
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aktiviteten kan inte vara ensidig, meningen med kunskap skapas i relationer mellan människor 
(Skarre Aasebo, Melhuus, 2007). Den tanken är också en grundbult i det sociokulturella 
synsättet och, anser jag, tydliggörs i utbildningsplanerna genom skrivningen De (studenterna) 
ska visa sin förmåga att ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter för att kunna stimulera 
elevernas lärande och utveckling. Trots att Andersson, m.fl. (2010) rör sig i företagsvärlden och 
inte i skolvärlden, så är deras definition på relationell kompetens väldigt nära: ...för att detta ska 
ske krävs en vilja och en förmåga att närma sig andra människor på arbetsplatsen och att ta till  
vara deras kunskaper. Tyvärr var det här en av de målbeskrivningar som föll bort för bägge 
högskolorna när de skulle översätta utbildningsplanernas mål till kursplaner och lärandemål 
möjliga att examinera.

Vikten av att reflektera och formulera 

”Om man möter problem vänder man sig i första hand inte till sin överordnade eller till någon 
utomstående expert utan litar på sitt eget omdöme och förmåga”  så definierades kompetens av 
Carlgren (Paulin, 2007). Men för att lita på sitt eget omdöme krävs att man vet vad man gör och 
varför man gör det, vilket återigen pekar på vikten av förmågan att reflektera och formulera. 
Läser man verben i kursplanernas målbeskrivningar så ser man tydligt att utbildningen stödjer 
utvecklandet av den förmågan.

Jämförelse mellan kursplanerna och utbildningsplanerna

Det var fler viktiga förmågor som försvann när utbildningsplanerna skulle omsättas i kursplaner. 
Utbildningsplanerna innehöll exempelvis en skrivning om att studenter med inriktning mot 
årskurs 46 skulle visa sin förmåga att prata om och reflektera över frågor som rör identitet, 
sexualitet och samlevnad. Om vi hoppar tillbaka till Flecks (1997/1935) tankekollektiv, vad som 
är möjligt att tänka och inte så kan man tolka det som att sex och samlevnad inte är ett aktuellt 
samtalsämne förrän barnen fyllt tio år, något som jag tror att förskollärare med beprövad 
erfarenhet skulle ha vissa invändningar emot. 

En annan förmåga som inte återfanns i kursplanerna var förmåga till självkännedom och empati. 
Empati, menade Juul, Jensen (2009), var en viktig beståndsdel i definitionen av 
relationskompetens, men för att förstå andra behöver man förstå sig själv. Doyle (1990) i 
Jedemark (2006) betonade vikten av att utbildningen var personlighetsutvecklande, att 
studenterna skulle öka förståelsen för sin egen person. När jag läser lärandemålen i kursplanerna 
så upptäcker jag att det är i första hand barn / elever som analyseras och reflekteras över. Kan 
det vara en av nycklarna till det som Hjörne & Säljö (2008) talar om, att skolproblem så lätt blir 
till elevproblem? 

Hur en bra lärare beskrivs jämfört med utbildas

Studenterna i Persson Nordängers undersökning (2006) tog upp tre begrepp som kan anses vara 
viktiga beståndsdelar i både relationskompetens och ledarkompetens och som inte återfanns 
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vare sig i utbildningsplaner eller kurser; tålamod, positiv inställning och auktoritet. Här ligger 
det nära till hands att åter börja resonera om personliga egenskaper men ett grundantagande i 
denna studie är att kompetens går att utveckla. Tänk bara på en del kundtjänstavdelningars 
personal, hur tålmodigt och vänligt de kan behandla de mest rasande kunder, så förstår man att 
någonstans hålls det kurser i ovanstående förhållningssätt.

Examinationsformer och arbetsformer

Det sociokulturella synsättet på lärande är att det sker i samverkan människor emellan. Studerar 
man de bägge högskolornas arbetsformer så framgår det tydligt att B delar denna tanke och gör 
sina studenter uppmärksamma på deras eget ansvar att delta i det gemensamma 
kunskapsbyggandet, högskolan uttrycker tydligt idén om att skapa en förbindelse mellan lärare 
och kurskamrater, något som främjar relationskompetens.  På samma sätt, tolkar jag det som, 
understöder skolan utvecklandet av både relationskompetens och ledarkompetens i sina 
examinationsformer exempelvis när de kräver presentation av studie i gestaltande form utförd 
av grupp inför större grupp. Efteråt ansvara för diskussion. A:s skrivning är mer kortfattad och 
inte alls så detaljerad.

Utbildningspoäng som ramfaktor 

För att återknyta till inledningen så är några av de största svårigheterna för nyblivna lärare att 
förstå och hantera problemelever och att skapa arbetsro i klassen (Paulin, 2007). Många som 
arbetar i skolans värld känner igen de problemen och vet hur mycket tid som går åt att diskutera 
elever i problem. Av den anledningen kan man fundera över de två grundlärarutbildningarnas 
fördelning av högskolepoäng där endast  1823 hp av 240 hp är vikta åt ämnen avsedda att 
utveckla relationskompetens och ledarkompetens.

Sammanfattning

Resultatet av denna undersökning visar att utbildningsplanerna för både högskola A och B har 
en relativt tydlig beskrivning av delar som ska utgöra en grund för relationskompetens och 
ledarkompetens. Förmågor som förståelse, reflektion, förmågan att tillvarata andras kunskap 
och erfarenhet, förmågan att självständigt och tillsammans med andra ordna en verksamhet och 
skapa förutsättningar för varje elev att lära och utvecklas, beskrivs och framhålls. Däremot har 
utbildningsplanernas innehåll inte kunnat översättas i sin helhet till kursplanerna och flera 
viktiga delområden har fallit bort. Något som också är värt att fundera över är att tre basala 
förmågor; tålamod, positiv inställning och auktoritet ,överhuvudtaget inte nämns, varken i 
utbildningsplaner eller i kursplaner.

Betydelse 
Syftet med denna studie var fördjupa begreppen relationskompetens och ledarkompetens, att se 
dem som färdigheter, möjliga att tillägna sig. Min förhoppning är att lärare kan använda sig av 
dessa resultat att analysera, reflektera över, samtala om, bedöma och värdera, för att flytta fokus 
från elever i problem till den mer utmanande och svåra frågan: Vad och hur behöver vi lärare 
förändra för att skapa förutsättningar för varje elev att lära och utvecklas?
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Reflektion över forskningsprocessen
Att göra denna undersökning har varit en spännande process som ibland har gått fullständigt i 
stå.  Jag hade inte förstått vilka svårigheter jag skulle hamna i på grund av att jag redan från 
början bestämt en definition av lärarskicklighet: Relationskompetens och ledarkompetens. Jag 
hade heller inte förstått hur kravet på ett mätbart  lärandemål formar lärandemålets formulering. 
En erfarenhet jag också skulle ta med mig till en annan gång är vikten av att fundera på sitt syfte 
och sina forskningsfrågor som en start på forskningsprocessen.  I takt med mitt arbete med 
texten har också funderingen kommit; hur skulle resultatet sett ut om jag som metod använt 
kritisk diskursanalys? Hade jag lyckats fånga textens dolda betydelse bättre?

Nya frågor / vidare forskning 

När jag planerade denna uppsats ingick som komplement en fokusgruppintervju med lärare som 
arbetat en kort tid i yrket, och med den praktiken som bas kunde utvärdera sin utbildning, när 
det gällde områdena relationskompetens och ledarkompetens. Jag förstod ganska snart att det 
inte var möjligt, dels på grund av den tid jag hade till förfogande och dels även med hänsyn till 
att detta är en ny utbildning, men jag anser fortfarande att det skulle vara av intresse. Min 
undersökning är gjord utifrån den svenska grundlärarutbildningen, det skulle vara intressant att 
veta hur andra länders lärarutbildningar ser ut när det gäller dessa två områden.
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Bilaga 1

EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ ELLER AVANCERAD NIVÅ

Grundlärarexamen  

Omfattning Grundlärarexamen ges med tre inriktningar. Grundlärarexamen med inriktning 
mot arbete i fritidshem avläggs på grundnivå och uppnås efter att studenten fullgjort 
kursfordringar om 180 högskolepoäng. Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i 
förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 och grundlärarexamen med inriktning mot arbete i 
grundskolans årskurs 4–6 avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten fullgjort 
kursfordringar om 240 högskolepoäng.

För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: ämnes och ämnesdidaktiska 
studier med relevans för undervisning i något av skolväsendets ämnen för vilket det finns en 
fastlagd kurs eller ämnesplan, utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och 
verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och 
ämne. För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska ämnes och 
ämnesdidaktiska studier omfatta 90 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng inom det 
fritidspedagogiska området och 30 högskolepoäng i ett eller två praktiska eller estetiska 
ämnen.

 För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–
3 ska ämnes och ämnesdidaktiska studier omfatta 165 högskolepoäng i svenska, matematik, 
engelska, samhällsorienterade ämnen, naturorienterande ämnen och teknik. För svenska och 
matematik krävs minst 30 högskolepoäng i vardera ämne och för engelska krävs minst 15 
högskolepoäng. Av de ämnes och ämnesdidaktiska studierna ska 15 hög skolepoäng utgöra 
ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning.

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 ska ämnes och 
ämnesdidaktiska studier omfatta 165 högskolepoäng i svenska, matematik, engelska och ett 
valbart fördjupningsområde. För svenska, engelska och matematik krävs minst 30 
högskolepoäng i vardera ämnet. Därutöver krävs 30 högskolepoäng i något av de av studenten 
valbara områdena:

1. naturorienterande ämnen och teknik,

2. samhällsorienterande ämnen, eller

 3. ett eller två praktiska eller estetiska ämnen.

Av de ämnes och ämnesdidaktiska studierna ska 15 högskolepoäng utgöra ämnesrelaterad 
verksamhetsförlagd utbildning.

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande 
yrkesutövning och omfatta följande:

 skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de 
grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,

 – läroplansteori och didaktik,

 – vetenskapsteori och forskningsmetodik,

– utveckling, lärande och specialpedagogik,

– sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,

31



 – bedömning och betygsättning, och

– utvärdering och utvecklingsarbete.

Mål

För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 
självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska 
även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande 
föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten visa sådana 
kunskaper inom det fritidspedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet 
kännedom om aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen

visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för yrkesutövningen,

visa kunskap om barns kommunikation och språkutveckling samt visa kännedom om 
grundläggande läs, skriv och matematikinlärning

– visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser,

 – visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt 
om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för 
yrkesutövningen, och visa kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling.

 För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–
3 ska studenten visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings och 
utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,

– visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för yrkesutövningen,

– visa fördjupad kunskap om grundläggande läs, skriv och matematikinlärning och om barns 
kommunikation och språkutveckling,

visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser,

visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om 
relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för 
yrkesutövningen, och

 visa fördjupad kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling.

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 ska studenten

– visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, 
som krävs för yrkesutövningen,

 – visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för yrkesutövningen,

 visa fördjupad kunskap om läs, skriv och matematikutveckling,

– visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser,

– visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt 
om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för 
yrkesutövningen, och visa fördjupad kunskap i bedömning och betygsättning.
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För grundlärarexamen ska studenten också

– visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för 
yrkesutövningen,

– visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och

– visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och 
olika pedagogiskdidaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.

Färdighet och förmåga

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten

– visa fördjupad förmåga att stimulera till lärande och utveckling genom att erbjuda barnen en 
meningsfull och innehållsrik fritid, och

 – visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna 
och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till 
utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet.

 För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–
3 och för grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 ska student

visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera 
över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra 
till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet.

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 ska studenten

 – visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och 
samlevnad.

För grundlärarexamen ska studenten också

– visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,

– visa förmåga att ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs 
lärande och utveckling,

visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och 
utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt 
stimulera varje elevs lärande och utveckling,

 – visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,

 – visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och 
utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och 
deras vårdnadshavare,

 – visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,

 – visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling 
av elever,

 – visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets och 
jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
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 – visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska 
verksamheten,

– visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska 
verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, 
och

– visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla 
för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För grundlärarexamen ska studenten

– visa självkännedom och empatisk förmåga,

– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras 
vårdnadshavare,

visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, 
samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i 
synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och

 – visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i 
det pedagogiska arbetet.

Självständigt arbete (examensarbete)

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten inom ramen för 
kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 
högskolepoäng inom det fritidspedagogiska området.

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 
och för grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 ska studenten 
inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 
minst 30 högskolepoäng eller två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett 
eller två av de ämnen som studeras inom respektive inriktning.

Övrigt

Av examensbeviset ska det framgå vilken inriktning studenten har fullgjort. För 
grundlärarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer 
inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.     ( SFS 2010:541 )
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Bilaga 2

Beskrivande ord för relationskompetens / ledarkompetens som kännetecknar en 
kompetent lärare (förutom goda ämneskunskaper), hämtat från Persson Nordängers 
avhandling: Vad kan en lärare som inte du kan?

Har social kompetens

Är empatiska

Har auktoritet

Har tålamod

Har gott humör

Är allmänbildad

Har erfarenhet 

Är bra på att prata med barn

Kan väcka intresse hos elever

Har utvecklingspsykologiska kunskaper

Vet vad man kan förvänta sig av barn 

Har gruppsykologiska kunskaper

Kan skapa en god gemenskap

Kan skapa en trygg arbetssituation

Är bra på att hantera konflikter

Är god organisatör

Är en god planerare

Kan prata fritt och ledigt inför stora grupper

Har en positiv inställning
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