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Lärarkompetens för dagens skola 
Om kompetens i lärarutbildningen och några skolledares syn på lärarkompetens 
Teaching ability in the school today 
about school of education and headmasters opinion about teaching ability 
 

Antal sidor: 33 

Den debatt om skolan som förs idag är kritisk till kvalitén i den svenska skolan. Det har även 
riktats kritik gentemot dagens lärarutbildning. Som snart nyutexaminerade lärare finner vi det 
intressant att i skenet av detta belysa vilka kompetenser som den utbildning vi snart avslutar har 
syftat till att ge oss. Vi finner det även intressant att se vad skolledare tänker om lärarkompetens 
i allmänhet och i synnerhet i förhållande till lärarutbildningen och vilken kompetens de 
uppfattar att nyutbildade lärare har med sig ut i arbetslivet. Syftet med den här studien är att ta 
del av skolledares sätt att se på lärarkompetens i allmänhet men också i förhållande till 
lärarutbildningen, samt att studera den utredning som ligger till grund för dagens 
lärarutbildning, SOU 1999:63.  
Studien har genomförts ur ett hermeneutiskt perspektiv och empirisk data har samlats in genom 
att intervjua några skolledare. Resultaten visar att skolledare i sina svar angående 
lärarkompetens lutar sig mot en hermeneutisk tradition. De talar om att se helheten, de menar 
att man kan dela upp kompetens i flera delar, men dessa delar kan inte separeras utan är 
beroende av varandra. Detta återfinns även i den beskrivning av lärarkompetens som finns i det 
dokument som ligger till grund för dagens lärarutbildning, SOU 1999:63, där man menar att 
lärarkompetens är ett komplext begrepp som består av flera delar. Även SOU 1999:63 befinner 
sig i sitt sätt att definiera lärarkompetens i den hermeneutiska traditionen.  
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1. Inledning 

Den offentliga debatten idag beskriver en skola i kris. En bild av att lärares kompetenser inte 

är tillräckliga växer fram. Olika undersökningar visar att svenska elever presterar allt sämre i 

skolans grundläggande ämnen (Skolverket 2006). Detta har upptagit en stor del av den 

skolpolitiska debatten. Kritik har riktats mot skolan vilket vi upplever leder till att lärares 

kompetens ifrågasätts. Detta anser vi utgöra ett hot emot den egna professionen så till vida att 

förtroendet för skolan minskar.  

 

Det är utifrån denna bakgrund vårt intresse för vad synen på vilka lärarkompetenser som 

anses behövas i skolan tagit avstamp. Vi vill söka klargöra delar av kompetensbegreppet 

genom att studera beskrivningen av kompetensbegreppet i den nuvarande lärarutbildningen 

med hjälp av olika teoretiska perspektiv. Vi är också nyfikna på vilken syn skolledare har för 

uppfattning om kompetensbegreppet och vilken kompetens de anser att lärare behöver ha. 

 

Vi hoppas att genom studien få svar på de frågor vi söker men även få möjlighet att reflektera 

över vår kommande yrkesroll och vad det innebär att vara lärare, framförallt i förhållande till 

vilka kompetenser vi kommer att behöva.   

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa några skolledares och den svenska lärarutbildningens syn på 

lärarkompetenser. Ur detta syfte skapades tre frågeställningar vilka presenteras nedan och 

utgör således studiens utgångspunkt: 

 

– Vilken lärarkompetens beskrivs i den nuvarande lärarutbildningen? 

– Vilka kompetenser anser skolledare utgöra grunden för lärarkompetens? 

– Hur ser skolledare på lärarutbildningens förmåga att ge lärare den kompetens som de anser 

vara central för läraryrket i dagens skola? 
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3. Bakgrund 

Här presenteras en kort historisk tillbakablick som kommer att utgöra en grund för förståelsen 

kring hur skolan sett ut och vilka olika kunskapstraditioner som funnits. Lärarutbildningen 

och dess roll i samhället kommer också att beskrivas. 

3.1     Historik 

3.1.1 Skolans bakgrund från folkskola till grundskola 

Hartman (1995) beskriver skolans utveckling i Sverige och talar även om att informell 

undervisning har funnits i alla tider. Barnen har lärt i hemmet av sina föräldrar och andra 

vuxna. En formell folkundervisning, undervisning i mer organiserad form fanns redan på 

medeltiden då det var prästerna som lärde ut kyrkans texter till folket. 1531 översattes Luthers 

lilla katekes till svenska och kom att bli en av Sveriges mest använda läroböcker. Under 1600-

talet var folket skyldiga att lära sig Katekesen utantill och folkundervisningen utökades snart 

till att folket skulle lära sig att läsa. Föräldrar var nu enligt kyrkolagen skyldiga att lära sina 

barn att läsa i hemmet.  Systemet var effektivt och redan på 1700-talet var svenskarna ett 

läsande folk. 1842 kom folkskolestadgan. Industrialismen krävde nya kunskaper. Nu räckte 

det inte med att kunna läsa, utan skriva och räkna var nu också viktigt. Folkskolan infördes 

och det inrättades skolor för detta ändamål. Staten ville ha inflytande över skolan och genom 

folkskollärarutbildningen kunde man styra skolan. Nu var undervisningen helt lärarstyrd 

(Hartman 1995). 1962 infördes grundskolan i Sverige. Regeringen beslutade att folkskolan 

och realskolan skulle slås samman till en obligatorisk grundskola. Grundskolan skulle vara 

nio år och indelad i tre stadier, låg-, mellan- och högstadium.  

3.1.2 Pendeln svänger – ämneskunskap kontra andra värden 

Efter andra världskriget kom en förändring och det viktigaste i skolan blev inte längre kyrkan 

utan att lärarna skulle se till att eleverna lärde sig de demokratiska värdena.  

 

Myndigheterna har hela tiden sett sin möjlighet att genom lärare och skolan påverka elever att 

utvecklas i en speciell riktning. Det fanns en stark tilltro till möjligheterna att med skolan som 

instrument förändra samhället i någon viss önskad riktning, t.ex. att skapa större jämlikhet – 

man betraktade skolan som en spjutspets (Richardsson 2004). 
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I slutet på 1960-talet och början på 70-talet började skolan uppfattas som en ”auktoritär och 

disciplinerande och ensidig USA-indoktrinerad verksamhet” (Richardsson, 2004:159). Detta 

var en vänsterinspirerad kritik mot skolan som ledde till att skolan förändrades så att skolan 

inte bara blev kunskapsinriktad. Detta moderna uppfattades snart som ”flum” och redan i 

början på 80-talet fick utbildningsministern i uppdrag att försöka ta bort ”flum-stämpeln” från 

skolan och gå tillbaka till den ”gamla” skolan med ordning och reda och kunskaperna i fokus. 

I början av 1990-talet kunde man återigen se en attitydförändring och där kunskaper även 

skulle inkludera färdigheter. Nu kom värdegrunden i fokus och även mobbning blev en viktig 

fråga (Richardsson 2004). Andra värden blev viktigare än den renodlade mätbara 

ämneskunskaperna hos eleverna. Dessa svängningar innebär att synen på vilka kompetenser 

som värderas högst förändras. Det kan under en period fokuseras mycket på att det är viktigt 

att ha omfattande ämneskunskaper medan det i en annan period anses mer, eller lika viktigt att 

kunna samtala om moral, etik och värdegrundsfrågor med eleverna och ha kunskaper om hur 

man på bästa sätt kan arbeta med den här typen av kunskap.   

 

3.1.3 Lärarutbildningens roll i samhället 

Gunnar Richardsson beskriver lärarutbildningens utveckling från 1930-talet framtill 1970-

talet. Han menar att Lärarutbildningen påverkar skolans utveckling och vilket inneburit 

ständiga förändringar i utbildningen för lärare (Richardsson 2004). Det har sedan folkskolan 

och realskolan gick samman till en gemensam grundskola och fram till dagens grundskola 

skett stora förändringar i samhället. Det har gått från ett jordbrukssamhälle till ett 

industrisamhälle och fram till vad man idag kan kalla för ett kunskapssamhälle. I början på 

1900-talet var det inte alls någon självklarhet att alla gick i skolan varje dag. Det som krävdes 

var att alla skulle lära sig att läsa. Målet var att alla skulle lära sig att läsa bibeln. Det var 

bibeln och kyrkan som styrde skolan och lärarens uppdrag. Läraren, som kunde vara prästen 

hade ingen särskild pedagogisk eller akademisk utbildning för att undervisa barn och 

ungdomar. ”När reformen för en gemensam bottenskola genomfördes ökade kraven på 

läraren. Nu krävdes det en lärarutbildning som myndigheterna styrde och man skapade 

speciella lärarhögskolor”(Richardsson 2004:125). Sedan dess har, som nämndes tidigare, 

lärarutbildningen förändrats och utvecklats i takt med skolan och samhället.  

På 1960-talet bestämdes att folkskollärarutbildningen och läroverket skulle bli en gemensam 

lärarutbildning och utbildning av lärare skulle nu ske på särskilda lärarhögskolor. Lärare sågs 

som kunskapsförmedlare i första hand. I slutet på 1970-talet förändrades synen på lärarrollen. 
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1979 kom utredningsförslaget Lärare för skola i utveckling. Lärarens roll ansågs nu inte 

längre bara förmedla ”kunskap” utan också ta ansvar för elevens hela personlighetsutveckling, 

synen lärarrollen förändrades så att läraren skulle vara mera stödjande och stimulerande i 

kunskapsutvecklingen, synen på inlärningsprocessen förändrades också och man menade att 

eleven nu själv skulle utvecklas i att kunna söka kunskap, analysera, påverka, samarbetet 

mellan ämnen och olika stadier i skolan skulle också öka. Lärarens roll som ”undervisare” 

tonas ned i detta förslag. Förslaget kritiserades eftersom ämneslärarnas fackkunskaper 

riskerade att bli allt för dåliga om dessa förändringar skulle genomföras. Detta var en så stor 

förändring att det tog tid innan den genomfördes. Inte förrän 1987 kom riksdagen med ett nytt 

beslut och lärarutbildningen delades nu in i 1-7-lärare och 4-9-lärare. Tio år senare 1997 

begärdes en ny utredning av lärarutbildningen. Utredningen tillsattes eftersom man menade 

att skolan genomgått stora förändringar; nya läroplaner hade kommit, ett nytt betygssystem, 

ny politisk styrning med mål- och resultatstyrning och verksamheten decentraliserades. Våren 

2000 presenterades det nya förslaget, ”SOU 1999:63, Att lära och leda”. Lärare skulle nu få 

en gemensam, bred grundutbildning där fokus ligger på lärande och socialisation, demokrati 

och värdegrund samt andra samhälleliga områden med betydelse för barn och 

ungdomspolitik. Det dröjde inte mer än åtta år så kom det återigen en ny utredning för en ny 

lärarutbildning, SOU 2008:109, En hållbar lärarutbildning. För att ge en bild av hur 

lärarutbildningen kommer till så beskrivs lagstiftningskedjan kortfattat (se bilaga B). 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 
Vi kommer i detta kapitel att lyfta det vi anser vara relevanta och perspektivgivande faktorer 

som kan spela en roll för hur synen på lärarkompetenser kan förstås. Därefter tar vi upp några 

faktorer, som kan ha spelat in på hur synen på lärarkompetens uppfattas, bland annat olika 

perspektiv på kunskap. Begreppet lärarkompetens kommer behandlas där olika perspektiv och 

tankar kring lärares kompetens tas upp.  

 

4.1  Vilka faktorer kan ha påverkat synen och kravet på 
kompetenser?  

Den syn på vilka lärarkompetenser som är nödvändiga förändras i samma takt som det övriga 

samhället och det kan vara svårt att möta det ständigt pågående förändringsarbete som skolan 

utsätts för. Skolan står i skottlinjen för åsikter och förändringar och i det kommande ska vi 
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försöka att redogöra för några av de aspekter som kan ha påverkat synen på vilka 

lärarkompetenser som anses nödvändiga.  

4.1.1 Skolan i samhället 

Skolan är en del av samhället och också i viss mån en spegel av det. Det är i skolan barn och 

elever ska få möjlighet att skapa sig kunskap och fostras in till att bli demokratiska 

medborgare (Liljequist 1999). Skolan fyller således en samhällsfunktion där den har till 

uppgift att skola framtidens arbetsstyrka men som också ger individen en möjlighet att utbilda 

sig och därmed kunna påverka i sin roll som samhällsmedborgare (Hargreaves 2004). 

Samhället har förändrats och så även skolan, men den form den har idag har rötter i ett 

specifikt samhällsförhållande nämligen moderniteten. Skolans roll i ett modernistiskt 

samhälle skapades för att tillgodose behoven då föräldrar behövdes som arbetskraft inom 

industrialiseringen. Industrialiseringen förändrade förhållandena mellan arbete och familj. 

Den ekonomiska produktionen och den mänskliga reproduktionen blir således skilda sfärer 

vilket kännetecknar moderniteten. Människor, familjer befinner sig inte längre på samma 

ställe som arbetet. Moderniteten har sin grund i upplysningstidens tro på en systematisk 

utveckling av vetenskapliga och teknologiska insikter där rationalitet tillämpades på det 

sociala och ekonomiska livet (Hargreaves 1998). Skolan har trots samhällsförändringar och 

övergången till ett alltmer postmodernt samhälle behållit en modernistisk ådra av traditioner 

såsom exempelvis åldersindelade klasser eller ämnesbaserade läroplaner. Postmodernitet 

beskrivs som ett samhällstillstånd som skapar ”vissa mönster av sociala, ekonomiska, 

politiska och kulturella relationer” (Hargreaves 1998:52). Att som lärare förhålla sig till det 

samhälle han/hon verkar i kan i ett postmodernistiskt samhälle innebära att ta hänsyn till de 

olika sociala, kulturella, ekonomiska eller politiska relationer som är tidstypiska, alltså de kan 

variera både historiskt och geografiskt. Konsekvenserna för hur samhället ser ut runtom 

skolan spelar en roll för hur lärares kunskaper och kompetenser kan uppfattas. Det som 

uppfattas fullt gångbart i en tid kan i en annan te sig otänkbart. Att skolan har en modernistisk 

ådra men är en del av ett postmodernt samhälle kan också ha konsekvenser för synen på 

lärares kompetenser.      

 

Liljequist preciserar hur skolan förändras i takt med samhället: 

 

”Allt tyder dock på att utvecklingen inom skolan liksom tidigare avspeglat 

utvecklingen i samhället utanför skolan. Vilket tagit sig i uttryck både i de nya 
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regelsystem som formar skolans yttre organisation och i läroplaner som ger 

uttryck för dess innehåll och mål” (Liljequist 1999:17)   

 

Skolan står inför ett specifikt samhällsuppdrag där förändringar bara utgör en del av det som 

påverkar synen på lärares kompetenser. Vidare är skolan en del av det kunskapssamhälle och 

som också kan prägla vilka krav på kompetenser det ställs på dagens lärare. Hargreaves 

(2004) menar att skolan i kunskapssamhället bör möta samhällets krav på initiativförmåga och 

kreativitet och ge eleverna möjligheter till att utveckla dessa egenskaper. I detta samhälle 

krävs också en balans, det är ett samhälle som erbjuder oändliga valmöjligheter och överflöd 

där baksidan är mindre smickrande och medför svårigheter. Liljequist kan ge ett perspektiv på 

de svårigheter vi står inför: 

 

”Ett av de nya honnörsorden är kunskapssamhället, koden till det nya och 

storslagna, visionen av en ny skön värld som tack vare informationstekniken 

ligger öppen för alla, hög som låg, rik som fattig. Att förhålla sig kritiskt 

granskande uppfattas lätt som att vara utvecklings- och teknikfientlig när det 

gäller att entusiastiskt vara med då planet startar i det stora kunskapslyftet ” 

(Liljequist 1999:23). 

 

Skolans uppgift och lärares kompetenser blir således att förbereda barn och ungdomar till att 

gå detta samhälle till mötes med de bästa förutsättningar. Både genom att eleverna kan inta 

kritiskt granskande positioner samtidigt som deras möjligheter till att använda samhällets 

resurser för att utvecklas ökar. 

 

En aspekt av dagens samhälle som inte tagits i betänkande är globalisering och den 

mångkulturella spridning vi har i världen. Detta är också något skolan skall hantera och ta 

hänsyn till i sin undervisning och genom de kompetensbehov som finns kunna möta detta 

(Lpo94). Margareta Normell (2002) beskriver hur samhället har förändrats och har tagit upp 

det som är typiskt för den senaste tidens samhällsutveckling, modern reflexivitet och hur det 

står i förhållande till skolans utveckling. 

 

”Globalisering, mediealisering, nätverk, informationsteknologi, ekonomism, 

miljökatastrofer, flyktingströmmar. Allt detta påverkar vardagsarbetet i skolan 

på olika sätt och vi diskuterar det också[…]i det högmoderna samhället finns 

inte några fasta värden eller sanningar, menar man. Allt kan betvivlas, 

ifrågasättas och omprövas” (Normell 2002:15). 
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Det är således en komplex omvärld skolan har att ta hänsyn till och verkar i och det ställer 

förstås krav på vilka kompetenser en lärare behöver för att klara sitt uppdrag. Den förändrade 

samhällsstrukturen påverkar pedagogrollen idag. Valfrihet och snabb förändringstakt kan 

bidra till en svårorienterad omgivning vilket kan i skolan yttre sig som ”direkt fysisk 

oordning” (Normell 2002:41).  

4.2 Tre teoretiska perspektiv på kunskap 

I denna del presenteras tre teoretiska perspektiv på kunskap, nämligen positivismen, 

hermeneutiken och kritisk teori. Dessa tre kan hjälpa oss att förstå varför det kan finnas olika 

syn på vilka lärarkompetenser som är viktiga i olika sammanhang och utifrån olika 

perspektiv. Avgränsningar har gjorts för de tre perspektiven då de kan framföras på ett 

tydligare sätt så att läsaren får en överblick för vad varje perspektivs grunder. Här ska dock 

påpekas att det i praktiken inte alltid sker så renodlat som i presentationen nedan utan här 

uppmanas läsaren att se att de olika perspektiven kan ske i integrerad form.  

4.2.1 Positivismen  

Ett positivistiskt synsätt kan beskrivas som ett dualistiskt förhållande mellan vetenskap och 

metafysik (Johansson 1993).  Begreppet positivism innebär alltså en uppfattning om att med 

hjälp av ett objektivt vetenskapsideal där det mätbara och kvantitativa står som 

förklaringsmodell. Positivismen medför även en misstro gentemot subjektivitet och 

värdeomdömen vilket ger en kopplingen till naturvetenskapens ideal (Maltén 1995, Johansson 

1993). Auguste Comte grundlade positivismen som kan ses som en produkt av sin tid vilket 

pärglades av idealistiska och metafysiska tendenser. All vetenskap ansågs vara värdemässigt 

neutral där dess teorier byggs på observerbara och värderingsfria fakta.  

 

Positivismens hade sin höjdpunkt vid återuppbyggandet efter andra världskrigets slut. Den 

positivistiska synen påverkade uppbyggnaden av den nya grundskolan, vid den gymnasiala 

utbildningen och även senare tog denna kunskapssyn över det inre arbetet i skolan (Liljequist 

1999). Kurt Liljequist bidrar med några kritiska synpunkter av positivismen eller snarare 

modern positivism. Han menar att den kan leda till att synen på människan sker genom ett 

förtingligande vilket i sin tur leder till att de är mätbara som bidrar till att människor blir styr- 

och manipulerbara.  
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Även Maltén (1995) sätter den positivistiska kunskapssynen under ett kritiskt ljus och ser 

även positivismens konsekvenser för lärarrollen. Den induktiva metoden som ett positivistiskt 

arbetssätt innehåller kan ses som en motivation för den kunskapssökande eleven då de utgår 

från det konkreta till det abstrakta. Maltén (ibid) tar upp att lärare som har en positivistisk 

kunskapssyn kan tendera att fokus blir på det objektivt mätbara t.ex. provfrågor som sedan går 

att betygsätta. Undervisningen får således en större kvantitativ innebörd snarare än kvalitativ. 

I relation till vilka kompetenser läraren i detta fall kan tänkas behöva är ämneskunskaper och 

ämnesdidaktisk kompetens. En mer övergripande förklaring av olika lärarkompetenser tas upp 

i kapitel 4.3. 

4.2.2 Hermeneutiken 

Till skillnad från positivismen som fokuserar på förklaringsmodeller som baseras på 

lagbundenheter vill hermeneutiken istället förstå en viss situation ur en större kontext/helhet. 

Kontexten är vanligtvis avgörande för vår förståelse eller tolkning.  Hermeneutiken uppstod 

som en motkraft till positivismen då positivismen ansågs använda sig av alltför kvantitativa 

och statistiska metoder i studier av människan och samhället. Hermeneutiken har ett holistiskt 

synsätt vilket innebär ett helhetsperspektiv (Ödman 2007). ”Helheten är förmer än summan av 

sina delar. Det finns alltså anledning att studera det dynamiska samspelet mellan delarna och 

helheten” (Maltén 1995:110).  

 

Det viktiga i hermeneutiken är människans förståelse för omgivningen och viktiga redskap 

blir då att samtal mellan de inblandade som är av karaktären reflekterande, sökande, 

fördomsfria och förståelseskapande. Vi kan således ”aldrig ställa oss utanför oss själva när vi 

studerar verkligheten” (Ödman 2007:14). I skolan har den positivistiska kunskapssynen varit 

styrande men genom Lgr80 började ett perspektivbyte att äga rum. Från att fokusera på 

rationalism och ren intellektuell skolning till att använda sig av begrepp som definierar 

hermeneutikens grunder. Detta ses ännu mer tydligt i de senaste läroplanerna Lpo94 och 

Lpf94 som använder begrepp så som söka kunskap, förstå och reflektera (Liljequist 1999). 

Tar en lärare sin kunskapsteoretiska utgångspunkt i hermeneutiken så bör elevens sociala och 

emotionella utveckling spela in i förståelsen för hur eleven uppfattas, beskriver Maltén 

(1995). Betoningen på samspelet mellan helheten och dess delar gör att läraren genom ett 

dialektiskt och dynamiskt växelspel för elevens utveckling framåt och att lyssna, förstå och 

visa inlevelse istället för att erbjuda förklaringsmodeller. Detta kan ur ett kritiskt perspektiv te 

sig som att läraren går över till en ”flumpedagogik” där allt skall förstås och tas hänsyn till 
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vilket är en extrem form av hermeneutik och som tolkas på detta sätt av väldigt få lärare men 

som lett till att ”skolan har fått en oförtjänt stämpel av flumskola” (Maltén 1995:112). Genom 

ett hermeneutiskt perspektiv kan det i förhållande till lärarkompetenser ses som nödvändigt att 

ha kompetenser som innefattar att kunna se ur ett helhetsperspektiv och i viss mån ha 

pedagogisk/psykologisk kunskap (se figur 4.3.1).         

4.2.3 Kritisk teori 

Om positivismen står för förutsägelse och kontroll och hermeneutiken står för förståelse av 

mänskligt vara kan kritisk teori ses som en mer lämplig teori för att belysa 

samhällsvetenskapernas problem genom avslöjande, frigörande och förändrande. Det 

teknologiska samhällets idéer kritiserades då synen på att människan har en medskapande roll 

i samhällsutvecklingen och inte enbart formas av sin historia och miljö. Ur ett kritiskt 

perspektiv ses inte individer som skapande av ett samhälle utan det är individernas relationer 

och förhållanden sinsemellan som utgör ett slags helhetsperspektiv (Johansson 1993). 

Begreppet problematisering är central i denna kunskapssyn och det är genom att just 

medvetandegöra som man kan anta en aktiv problembearbetning (Maltén 1995). För att 

tydliggöra denna kunskapstradition ur ett undervisningsperspektiv beskriver Maltén (ibid.) 

vad de centrala delarna utgörs av. När en lärare intar ett kritiskt teoretiskt perspektiv så har 

denne: 

 

”Förstått vikten av att hantera undervisningen så att eleverna uppmuntras till 

frigörelse, medvetenhet och eget ansvarstagande. Undervisningen är i stor 

utsträckning deltagarstyrd; arbetssättet blir så ofta som möjligt problematiserat 

kring elevernas egna frågor och problemställningar. Innehållsligt arbetar man 

företrädesvis med teman och projekt – gärna med ämnesövergripande 

problemställningar” (Maltén 1995: 112). 

 

Denna kunskapstradition kan således ge ökat elevinflytande vilket kan ställa krav på att 

läraren är uppmärksam och har kunskap om på vilket sätt han/hon ska hantera elevernas 

frågeställningar och omsätta dem i undervisningssituationer. Ur ett kritiskt teoretiskt 

perspektiv kan lärares kompetenser exempelvis tänkas sträcka sig till att skapa ett klimat där 

problematisering och elevernas egna frågeställningar tas på allvar vilket innebär att lärarens 

roll blir att utifrån sin kompetens organisera miljön.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att de tre teoretiska perspektiven som presenterats här ovan 

således utgör en grund för ökad förståelse av hur lärarkompetenser förstås. Beroende på vilket 

av dessa perspektiv som intas kan det påverka synen på vilka lärarkompetenser som anses 

som centrala. Dessa tre teoretiska perspektiv kan således bidra till att besvara studiens 

frågeställningar på ett nyanserat sätt. 

 

4.3 Några röster om lärarkompetens 

Läraryrket sker i en komplex vardag där läraren har många aspekter att ha i åtanke då 

undervisningen skall organiseras, i kontakten med eleverna eller tillsammans med kollegor. 

Ingrid Carlgren (2000) beskriver ett sätt att se på vad en lärare behöver rätta sig efter: 

  

”Läraren skall se till den enskilda elevens behov och samtidigt ansvara för hela 

klassens arbete, svara för organiseringen av arbetet, upprätta och upprätthålla 

ordningen, övervaka arbetet och samtidigt åstadkomma en spännande läromiljö. 

Lärarna undkommer inte att förhålla sig till den sociala situationen som skolan 

utgör med sina speciella möjligheter och begränsningar” (Carlgren 2000:270).  

 

Det är således mycket att ta hänsyn till och behärska. Vilka lärarkompetenser som behövs för 

att klara av de krav som läraryrket ställer har definierats på olika sätt och utifrån olika 

teoretiska perspektiv.  

 

Arne Maltén (1995) menar att lärarkompetens bör skapas genom att vara en reflekterande 

praktiker och kompetensen uppstår således i interaktion mellan praktik och teori vilket leder 

till att inget av dem kan bortses. Lärarkompetensen är inget som är färdigutvecklat så snart 

man uppnått en viss nivå utan den måste upprätthållas och ständigt utvecklas. 

Lärarkompetensen består enligt Maltén (ibid.) i ett antal delkompetenser vilka kan beskrivas i 

fördjupad ämneskunskap, pedagogisk/psykologisk kunskap, allmändidaktisk kunskap, 

ämnesdidaktisk kunskap och praktisk erfarenhet. En lärare ska alltså utifrån sin kompetens 

kunna se ämnet i sin helhet för att undvika att undervisningen blir för ytlig och fragmentarisk 

och omvandla sin teoretiska och praktikiska kunskap på ett adekvat sätt så att samspelet 

mellan undervisningsinnehållet och metodiken utgör en förståelig helhetssyn. 

 

Här nedan illustreras en figur där en fri tolkning av Malténs (ibid.) fem delkompetenser utgör 

utgångspunkten för de andra rösterna om lärarkompetens. 
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-interpersonell 

kompetens 

 

 -praktisk 
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-sympatisk 
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Figur 4.3.1 

 

Maltén (1995) beskriver lärarkompetenser ur ett mångdimensionellt perspektiv vilket kan te 

sig något komplext. Med sin samlade lärarkompetens måste läraren kunna se sin roll ur en 

rad olika perspektiv som alla spelar en roll i samhället.  Han menar att lärarkompetenserna 

bör kunna ses ur nio olika perspektiv och ha dem i åtanke i det vardagliga arbetet för att 

kunna lyckas. I skolans komplexa verksamhet ställs det även krav på att läraren har insikt i 

och kunskap om kommunikation och vad den kan spela för roll i olika situationer både i 

vardagen och för framtiden (Maltén 1995). 

 

När lärarkompetenser diskuteras i annan litteratur framgår en liknande beskrivning. Dock 

skiljer sig Malténs (ibid.) diskussion kring lärarkompetens ifrån andra på det sätt att han 

begränsar lärarkompetens till fem delar medan Lars-Åke Kernell (Kernell 2002) grundligt 

går igenom tio olika kompetenser som utgör grunden för en god lärare. De kompetenser 

Kernell beskriver går dock att inordna under Malténs (1995) fem delkompetenser som 

beskrivs i figur 4.3.1. 

 

Den kompetens som är svår att placera under någon av Malténs fem delkompetenser är social 

kompetens. Den sociala kompetensen kan ändå placeras in under delkompetensen; praktisk 

erfarenhet (se figur 4.3.1). Den sociala kompetensen står för lyhördhet, tålamod, ha förmåga 

till empati menar Kernell (2002). Läraren ska även kunna fungera socialt vilket innebär att 
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med ”bibehållen integritet upprätthålla en fungerande och konstruktiv relation tillsammans 

med elever, föräldrar och kollegor” (Kernell 2002:126). Henrik Hansson beskriver denna 

kompetens som interpersonell kompetens som innebär interaktion som leder till att en viss 

uppgift blir utförd (Hansson 2003:26). Social kompetens i relation till begreppet kollektiv 

kompetens riktar sig främst mot arbete inom olika arbetsområden och organisationer där 

rationaliseringsarbete, kvalitetstanke och nollfel är moderna strategier. Social kompetens 

benämns som vår tids mest åtråvärda egenskap och att den många gånger värderas över den 

specifika kompetens som krävs för arbetet.  

För att sätta Hanssons (ibid.) tankar i ett undervisningsperspektiv kan vi framförallt använda 

oss av kvalitetstanken och rationaliseringsarbete där vi tar utgångspunkt i arbetslagets 

möjligheter till kollektiv kompetens samt synen på interpersonell kompetens kontra social 

kompetens.  Hanssons definition av kollektiv kompetens står han relativt ensam om och den 

kollektiva kompetensen innebär resultatet av en arbetsgrupp genom interaktion utvecklar 

kompetensen hos gruppen (Hansson 2003:15). Diskussionen kring kollektiv kompetens utgår 

ifrån organisationer som inte alltid ser på människan som en tänkande och reflekterande 

resurs. I undervisningssammanhang står människan i fokus oavsett vilken position som 

besitts.  

 

Den figur som visas nedan är en tolkning av Hanssons modell om förhållandet mellan olika 

typer av kompetens. (Hansson 2003:26) 

 

Teknisk kompetens                                            Social kompetens 

Praktisk kompetens- 
förmågan att utföra 
uppgiften 

Interpersonell kompetens- 
interaktionen syftar till 
utförandet av uppgiften 

Sympatisk kompetens- 
socialt umgänge utan 
koppling till uppgiften 

                                       Kollektiv kompetens 

Figur 4.3.2  

 

Den kollektiva kompetensen Hansson (2003) beskriver kan komma att utgöra en tänkbar 

teoretisk ram för synen på lärarkompetens i förhållande till arbetslaget och dess arbete. Den 

interpersonella kompetensen innebär att i en grupp tillsammans genomföra en uppgift vilket i 

sig kan te sig som en enkel företeelse men som kan skapa konflikter då medlemmarna i 

gruppen inte kommer överens på ett socialt eller känslomässigt plan. Denna kompetens är 

oftast den kompetens som är sämst utvecklad i en grupp medan den praktiska kompetensen, 

den kompetens som behövs för att kunna utföra en arbetsuppgift, är mer respektingivande 
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förmåga i förhållande till de andra i gruppen. Den praktiska kompetensen kan på det sättet 

utgöra en grund för att den interpersonella kompetensen i en grupp ska utvecklas. Dessa två 

kompetensdelar utgör alltså kollektiv kompetens där social och sympatisk kompetens inte är 

eftersträvansvärda i just utvecklingen av en grupps kollektiva kompetens som de är i en 

privat eller informell social situation. För att ytterligare förtydliga visas Hanssons (ibid.) egen 

beskrivning av kollektiv kompetens. 

 

”Interpersonell och praktisk kompetens utgör gemensamt den kollektiva 

kompetensen[…]praktisk kompetens ger en koppling till den professionella 

tekniska kompetensen genom relationen till en uppgift. Interpersonell 

kompetens ger oss möjlighet att urskilja den rationella sidan av den sociala 

kompetensen som bl.a. innehåller värderingar och normer. Denna urskiljning gör 

att vi kan fokusera på hur interaktionen ser ut i grupper som individen ger sig in 

i, i syfte att kunna utföra de arbetsuppgifter hon är satt att utföra” (Hansson 

2003:29).   

 

Vidare utgörs den kollektiva kompetensen av tre stadier av meningsutbyte, förtrogenhet och 

enhet. Det första stadiet av meningsutbyte står för att gruppen och dess medlemmar har olika 

individuella tolkningar av en uppgift men att man delger varandra sin tolkning av uppgiften 

vilket gör att kommunikation har en mycket central roll. Detta stadium är således det första 

steget mot kollektiv kompetens. Vidare behöver gruppen utveckla en förtrogenhet för de 

andra personerna i gruppen eller för uppgiften. Detta är något som sker genom 

kommunikation som inte är muntlig utan som kan speglas i förmedlandet av praktisk 

erfarenhet. Det sista och tredje stadiet uppnår gruppen enhet vilket ger en känsla av 

tillhörighet som alla i gruppen kan dela mer eller mindre och gruppen har slutligen nått den 

kollektiva kompetensens styrka.  

  

5. Metod 

Denna studie har en kvalitativ forskningsansats eftersom vårt syfte är hur skolledare och den 

nuvarande lärarutbildningen beskriver lärarkompetens. Studien bygger på en kombination av 

intervjuer med skolledare och en analys av SOU 1999:63 om lärarkompetenskompetens. All 

empirisk data analyseras i relation till de tre teoretiska perspektiven och kompetensbegrepp 

som beskrivs i kapitel 4.  
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5.1 Intervju  

Vi valde att genomföra våra intervjuer utifrån intervjuformen ostrukturerad intervju (Bryman 

2001:127). Vi har under intervjutillfället haft tillgång till en intervjuguide med ett antal 

specifika frågeställningar utifrån de teman (se bilaga A) vi valde att undersöka, nämligen hur 

skolledare ser på begreppet lärarkompetens utifrån sin yrkesroll men också i förhållande till 

den nuvarande lärarutbildningen. Intervjuformen vi använde oss av har vissa likheter med en 

strukturerad intervju. (Bryman 2001:123). Genom intervjuerna ville vi få fram nyanser av 

kompetensbegreppet och därför strikt hållit oss till ämnet och de frågor vi haft, dock har vi 

använt oss av vad Kvales (1997) olika typer av intervjufrågor. För att förtydliga de nyanser vi 

velat få fram använde vi oss av inledande-, specificerande-, tolkande-, sonderande- och 

uppföljningsfrågor (Kvale 1997:124). Några av dessa frågor finns med i vår intervjuguide 

medan andra frågor inte kunde förberedas utan ställdes under intervjuns gång.    

5.2 Urval  

Det urval vi gjorde var att göra våra intervjuer med fyra skolledare i en mellansvensk 

kommun där skolornas inriktning var i de tidigare åren i grundskolan. Urvalet av respondenter 

skedde slumpmässigt och den enda gemensamma faktorn var att de har befunnit sig på ett 

begränsat geografiskt område i studieorten. Antalet respondenter kan te sig utgöra ett tunt 

underlag men i kombination med den analys vi valt att göra av SOU 1999.63 anser vi det fullt 

tillräckligt med fyra respondenter då de enbart kommer att utgöra en förklaringsmodell för hur 

man kan se på lärarkompetens (Bryman 2001:111).  

5.3 Genomförande 
Kontakten med skolledarna skedde med ett inledande telefonsamtal där vi presenterade oss 

och vår tänkta studie och syftet med den. Syftet med telefonsamtalet var att få en personlig 

kontakt för att öka våra möjligheter till att kunna genomföra en intervju. Då intervjuerna hade 

ett specifikt tema begränsades intervjun till maximalt 30 minuter. Intervjuerna har spelats in 

och sedermera transkriberats i text.  

5.4 Bearbetning  
Vid bearbetning och tolkning av intervjuerna började vi med att dela in de data vi fått i fem 

teman. Detta för att underlätta tolkningen och se likheter, olikheter och nyanser i svaren. Den 

bearbetning vi gjorde av SOU 1999:63 innebar att plocka ut de väsentliga delarna för vår 

studie, nämligen kompetensbegreppet. Dels för att se beskrivningen men även sätta det i 



 18 

relation till våra teoretiska utgångspunkter och de emiriska data vi hade att tillgå. I 

bearbetnings och tolkningsskedet lutade vi oss emot de tre teoretiska teorierna och de fem 

delkompetenser av Maltén (1995) som beskrivits tidigare.     

5.5 Validitet och reabilitet 

Validitet går ut på att bedöma om de slutsatser, som genererats från en undersökning, hänger 

ihop eller inte, dvs. om resultatet stämmer överens med undersökningens syfte. Vi har 

intervjuat fyra skolledare och deras svar kan endast ses som exempel på vad några svenska 

skolledare anser. Vi har tolkat deras svar och kunnat se likheter och skillnader i dem och även 

analyserat SOU 1999:63.  

 

Det finns olika typer av validitet. Bryman (2002) tar upp begreppsvaliditet som i huvudsak 

berör frågan om måttet för ett begrepp företräder det som frågan handlar om. Vi har således 

utformat de intervjuer vi gjort på ett sätt som utgör en begreppsvaliditet. I uppsatsen beskrivs 

och definieras de olika begrepp som är centrala för studiens syfte och innehåll vilket också 

innebär begreppsvaliditet.  

  

Två begrepp som Bryman (2002) anser är viktiga att tänka på i ett forskningsarbete är 

reliabilitet och validitet. Med reliabilitet menas om forskningsresultaten kan vara 

oföränderliga eller ifall det skulle bli andra svar om man gör undersökningen på nytt. Om 

svaren blir annorlunda så kan det bero på andra omständigheter eller ren slumpmässighet. När 

det gäller reliabilitet så är det framförallt i de kvantitativa undersökningarna som man kan se 

om resultatet eller måttet är pålitligt och följdriktigt. Vi anser att den studie vi genomfört är 

påverkad av den kontext den är genomförd i. De frågeställningar vi använt oss av skulle i en 

annan studie ge andra svar än de vi fått fram även att det kan uppträda likheter i de nya 

respondenternas svar. Den analys vi gjort av SOU 1999:63 är självklart inte fri ifrån vår egna 

förförståelse och utgångspunkter, dock har vi med hjälp av olika perspektiv och teorier 

försökt att finna olika angripsätt för att utmana vår egen subjektiva syn. De slutsatser och 

generaliseringar vi gjort är bundna till studien och dess kontext.  

5.6 Etik 

Den studie vi genomförde har tagit hänsyn till grundläggande forskningsetik vilket beskrivs 

av Vetenskapsrådet (2008). Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till 

grundläggande forskning. När forskning bedrivs regleras arbetet av regler och föreskrifter 
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men det är ändå forskarens eget etiska ansvar att se till att dessa principer följs för att arbetet 

skall vara moraliskt acceptabelt och av god kvalitet. Detta har vi under studiens gång följt 

även om omfattningen av vår studie är förhållandevis liten. 

 

Vi använde oss även av de olika etiska hänsynstaganden som Bryman beskriver: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 

2001:440)  

Vid de intervjuer vi genomfört har det då varit viktigt att ta hänsyn till dessa etiska aspekter 

vid kontakt med respondenterna. Vid en första telefonkontakt klargjordes studiens syfte, vad 

intervju skulle handla om, information om att respondenternas personuppgifter skulle 

behandlas konfidentiellt och hur de data vi fick skulle användas.  
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6. Resultat  

6.1 Kompetens enligt SOU 1999:63 

Enligt SOU 1999:63, är dagens läraruppdrag förändrat vilket påverkar synen på kompetens 

hos lärare. I utredningen skriver man att begreppet kompetens är ett positivt laddat begrepp 

men som ofta saknar en tydlig bestämning.   

 

Skolan är inte den enda platsen för lärande idag, dagens elever lär och tar del av information 

och fakta i så många andra situationer. Samhället är förändrat, kommunikation, 

mångkulturellt, längre ungdomstid och tid i skolan.  

 

Begreppet kompetens och vad det egentligen betyder har forskare inom både sociologi och 

pedagogik men även forskare inom andra områden försökt att beskriva. Begreppet saknar ofta 

innehållslig bestämning. Sammantaget kan man ändå säga att man är överens om att det 

handlar om att definiera olika former av kompetens, man kan således dela upp begreppet i 

flera delar. I utredningen, SOU 1999:63, diskuteras tre olika sätt att se på kompetensbegreppet 

vilka är: lärarkompetens på ett allmänt plan, generell yrkeskompetens och kompetens som en 

dynamisk process. 

 

6.1.1 Lärares kompetens på ett allmänt plan 

Såväl sociologisk som pedagogisk forskning har under ett par decennier försökt ringa in vad 

begreppet lärarkompetens inbegriper. En gemensam linje i denna forskning är att olika former 

av kompetens diskuteras. I denna diskussion finns dessutom en strävan att definiera 

lärarkompetensens kärna och vad som avses med lärarprofessionalism. Ser vi till lärares 

totala, professionella kompetens brukar man på ett allmänt plan beskriva tre olika 

kompetensformer: 

 

- den formella kompetensen som innebär att lärare med formell utbildning förväntas klara av 

givna uppgifter 

 

- en yrkeskulturell kompetens som är informell och socialt definierad, denna kompetens är 

kontextuellt bunden.  
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- en kommunikativ kompetens som är pedagogiskt orienterad och svara mot förmågan att 

reflektera över och samtala om skolan mål och möjligheter, dess värdegrund och den 

vetenskapliga grunden för de egna handlingarna.  

 

6.1.2  Generell yrkeskompetens 

Ett annat sätt att beskriva kompetens oavsett profession är enligt SOU 1999:63 att se 

kompetens som olika förmågor, som enskilda personer besitter. Kompetens kan då bestå av  

 

- kunskaper och intellektuella färdigheter – som att veta vad som skall göras men också 

hur och varför vissa saker skall göras 

- manuella färdigheter – att ha en rutin och en vana i sitt handlande 

- attityder – att vilja handla och ta ansvar 

 

Av dessa tre kompetensområden är kunskaper och intellektuella färdigheter den mest 

komplexa delen, här finns olika former av kunskap och olika nivåer på intellektuella 

färdigheter. Kunskap kan delas upp i två delar, dels den kunskap som kan formuleras i ord 

vilket är teoretisk kunskap eller påståendekunskap som handlar om fakta, begrepp och 

principer, sedan finns även en del som benämns tyst kunskap, det är kunskap som inte helt 

kan beskrivas med ord men som handlar om erfarenhetskunskap eller förtrogenhetskunskap.  

Intellektuella färdigheter innebär att ha förmågan att kunna tolka och bearbeta olika typer av 

information, förmåga att se samband och mönster, eller att kunna identifiera, definiera och 

finna lösningar på problem.  

 

Till den intellektuella färdigheten finns ännu en nivå som kallas den metakognitiva förmågan. 

Det är lärarens egna föreställningar om och förväntningar på den egna förmågan att lösa vissa 

uppgifter. Metakognition omfattar dessutom förmågan att reflektera över, kritiskt analysera 

och värdera sitt eget sätt att arbeta. Ett kompetent handlande kan beskrivas som förmågan att 

själv behärska centrala begrepp och principer inom sitt ämne, känna till olika teorier för 

inlärning och metoder för hur inlärning bäst kan ske samt förmågan att kunna tillämpa detta 

kunnande i olika undervisningssituationer. (SOU 1999:63) 

 

Lärarkompetens som beskrivits ovan blir i skenet av detta resonemang något fast, fasta 

kunskaper som man lär in under lärarutbildningen vilka sedan kan tillämpas senare i 
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arbetslivet. Lärarkompetens ses då som avgränsade kunskaper, färdigheter och attityder. Man 

kan då räkna upp en mängd kompetenser som exempelvis datakunskap, miljökunskap, 

hälsokunskap. Ser man på kompetensbegreppet på detta sätt får begreppet en kvantitativ 

innebörd.  

6.1.3 Kompetens som en dynamisk process 

Ett alternativt sätt att uppfatta lärarkompetens är att betrakta den som en dynamisk process. 

Då menar man att kompetensen ständigt förnyas och utvecklas. Läraren blir enligt detta 

synsätt aldrig färdigutbildad. I detta perspektiv är begreppet kompetens uppfattat som en 

relationsterm, ”kompetensen beskriver relationen mellan en individs förmåga i olika 

avseenden och en viss uppgift eller ett visst arbete” ”Kompetensen blir liktydigt med olika 

förmågor som ingår i den professionella processen.” Den professionella processen innebär 

exempelvis problemlösningsförmåga, förmåga att hantera sambandet teori och praktik, 

förmåga att utveckla sin verksamhet, förmåga att fatta rationella beslut och vilka att ständigt 

vilja lära nytt. Lärarutbildningskommittén har sin utredning valt att lyfta fram detta sätt att se 

på lärarkompetens när lärarutbildningen ska utformas på respektive högskola eller universitet  

(SOU 1999:63).  

 

6.2 Sammanfattande analys av SOU 1999:63 

I det dokument som ligger till grund för den nuvarande lärarutbildningen (SOU 1999:63) kan 

man se spår av samtliga teoretiska perspektiv som presenterats tidigare. Genom de allmänna 

och generella kompetenser som tas upp i SOU 1999:63 berörs både den positivistiska och den 

hermeneutiska traditionen. De kompetenser som kan inordnas under den positivistiska teorin 

är formell yrkeskompetens, kunskaper och intellektuella färdigheter. Ur ett hermeneutiskt 

perspektiv inordnas såväl yrkeskulturell, kommunikativ som pedagogisk kompetens. Även 

attityder gentemot ansvarstagande och manuella färdigheter kan ses innehålla en 

hermeneutisk ådra. Utredningens syn på lärarkompetens som en dynamisk process kan ses 

som ett helhetsperspektiv vilket också leder till att det hermeneutiska perspektivet gör sig 

synlig. I den dynamiska processen är problemlösningsförmåga en del och denna del kan även 

kopplas till en kritisk teori då kompetensen städigt utvecklas genom att problematiseras och 

kritiskt granskas. Maltén (1995) beskriver också att lärarkompetens bör upprätthållas och 

ständigt utvecklas vilket har många beröringspunkter med att se lärarkompetens som en 
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dynamisk process. De fem delkompetenser som Maltén (ibid.) definierat bär även de på 

likheter med den beskrivning av lärarkompetenser som SOU 1999:63 ger. 

6.3 Intervjuresultat 

Vi presenterar här en sammanfattning av de intervjusvar vi fått. Sammanfattningen delas in i 

fem teman där vi lyfter delar av det vi finner nödvändigt för att komma närmre vårt syfte med 

studien och de frågeställningar som utgjort vårt sökarljus. De fem temana är: Lärarkompetens 

och kompetensbehovet idag, lärarkompetens och arbetslaget, lärarkompetens i ett 

tidsperspektiv, lärarutbildningen och lärarkompetens samt lärarutbildningens styrkor och 

svagheter. Tanken men dessa tematiska rubriker är att lyfta huvuddragen i skolledarnas 

utsagor.  

6.3.1 Lärarkompetens och kompetensbehovet idag 

Skolledare A lyfte att lärares kompetens för de tidigare åren i grundskolan innebär god 

kunskap om läs- och skrivinlärning men även god kunskap och insikt om barn i behov av 

särskilt stöd behövs. Skolledare D ansåg att det i lärarkompetens ska finnas kunskap om barn 

i behov av särskilt stöd men även ha redskap och kunskap om hur man möter föräldrar till de 

barn som behöver särskilt stöd. Skolledare B, C och D tog också upp att ämneskunskaper är 

en del av lärarkompetensen och framförallt ämneskompetens inom läs- och skrivinlärning 

och matematik. Däremot anser skolledare D att: 

 

”Jag tycker att varenda lärare som kommer ut ska ha kunskaper i läsinlärning” 

(Skolledare D).   

 

Här skiljer skolledare D ifrån de andra då de lyfte att den typen av kompetens är viktig i de 

tidigare åldrarna men nämnde inte de senare åren i grundskolan. Vidare menar skolledare D 

att alla lärare bör ha kunskaper i läsinlärning för att kunna möta elever i alla årskurser som 

kanske ännu inte har tillräcklig läs- och skrivförmåga.  

 

Lärarkompetens innebar för skolledarna att kunna ha ett visst bemötande i förhållandet till 

barn och elever. Det är något speciellt, en fingertoppskänsla, en personlighet, ett 

förhållningssätt eller en förmåga att knyta barn till sig eller en fallenhet (Skolledare A, B, C 

och D). 
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”Det handlar om och hur jag ska bemöta barnet, för bemötandet är det viktigaste 

av allt och att skapa en relation till barnet” (Skolledare A) 

 

Även skolledare B och D tog upp att förmågan att bemöta barn som viktig. Skolledare C 

uttryckte sig i termer om att kunna arbeta ute bland barn, att tycka det är givande och roligt 

att arbeta med barn och ungdomar.  

 

För sammanfatta skolledarnas syn på lärarkompetens urskiljs två områden som de ser som 

nödvändiga att innefattas i lärarkompetensen. Det är ämneskompetensen och den 

pedagogiska kompetensen (Skolledare C). Vi kommer vidare att använda skolledare Cs 

benämning på den kompetens som inte kan inordnas under ämneskompetensen t.ex. vad som 

tidigare togs upp som bemötande. Skolledare A och D antydde att det är den pedagogiska 

kompetensen de ser som avgörande för om en lärare ska klara sitt uppdrag. Alltså framstår en 

social kompetens eller en fallenhet som en viktig grund för arbetet som lärare och således en 

väsentlig del i deras lärarkompetenser (Skolledare A och D). För skolledare B innebar 

förhållningssättet en viktig del i lärarkompetensen likaså att känna en nyfikenhet och glädje 

till det arbete man utför. Förmågan att vara en god ledare anses även vara viktigt.   

6.3.2 Lärarkompetens och arbetslaget 

Idag kommer lärares enskilda kompetenser till gagn för både dem själva men kan även utgöra 

ett bidrag till ett arbetslag. I arbetslaget möts lärares olika kompetenser och får nya innebörder 

då de blandas och kastas nytt ljus på. Skolledarnas syn på arbetslagets möjligheter och hinder 

i förhållande till lärarkompetenser utgör här fokus. 

 

Alla skolledare ansåg det var viktigt att ta tillvara på lärares kompetenser i ett arbetslag. 

Skolledare B och C hade tankar kring organiseringen av arbetslaget så att lärares kompetenser 

kompletterar varandra och de lyfte även olika typer av arbetslagssyften.  

 

”I de yngre åldrarna[…]det är de gemensamma eleverna som den minsta 

gemensamma nämnaren, högre upp glider det också över till att vara ämnet, 

ämnesområdet, som man jobbar med/../som är grunden för att man bildar ett 

arbetslag, ett ämnesarbetslag” (Skolledare B)  

 

 För alla skolledare var kompetensutveckling en naturlig del i utvecklandet av kompetensen i 

arbetslag även om de olika skolledarna kommit olika långt i det arbetet.  
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6.3.3 Lärarkompetens i ett tidsperspektiv 

När skolledarna har fått svara om synen på lärarkompetens har förändrats över tid så utgick 

skolledare B och D ifrån synen ämneskompetens. Det innebär att deras svar belyste en 

efterfrågan på vilka ämnesspecifika kompetenser som saknats eller varit överrepresenterade.  

 

”Det som väl dramatiskt har förändrats är väl när det gäller på 

språksidan[…]betydligt färre väljer språk” (Skolledare B)   

 

Skolledare B tog vidare upp är att vilka språk som är attraktiva och populära idag och hur 

läget har förändrats under tiden skolledaren varit verksam. Även skolledare D tog upp en 

aspekt av att de ämnesspecifika kompetenserna har varit överrepresenterade. Skolledaren 

nämner inriktningen mot idrott och hälsa som anses vara överrepresenterade vilket leder till 

att efterfrågan av de kompetenserna stillats den senaste tiden. Vidare tog skolledaren upp att 

ämnesspecifika kompetenser inom de praktiska ämnena saknats. Om bristen på kunskap i läs 

och skrivutveckling i de tidigare åren sade skolledaren såhär:  

 

”Duktiga lärare för de yngre åldrarna med bra kompetens när det gäller 

läsinlärning har varit en brist. Det kan inte vara rimligt att när man kommer ut 

som nyexaminerad lärare för de yngre åldrarna så måste man ha en 

kompetensutbildning från dom gamla lågstadielärarna i läsinlärning.” 

(Skolledare D) 

 

Här uttryckte skolledare D ett visst missnöje med den nuvarande lärarutbildningen och 

nämner även att det inte ges tid till att låta utbildningen förankras ute i skolorna innan 

utbildningens utformning ändars igen (Skolledare D). Skolledarnas syn på lärarutbildningen 

kommer att diskuteras vidare under rubriken 6.2.4, lärarutbildning och lärarkompetens.  

 

Skolledare A och C reflekterade över kunskapssynen och hur den har förändrats över tid. 

Skolledare C beskriver att det slår mot mera kunskapskompetens nu än när skolledaren 

utbildade sig på 1990-talet då det var mera metodik och pedagogik (Skolledare C). 

Skolledaren säger även: 
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”Och nu tror jag att man pratar mera om ämnen och fakta och så va, och det är 

någon slags pendel som slår där” (Skolledare C) 

 

Skolledare A beskrev något liknande att det gått från tydliga termins- och lektionsplaneringar 

utifrån Lgr80 medan det nu finns ett annat perspektiv. 

 

”Det är ju ett helt annat sätt att tänka än vad man gjorde, för då jobbade man ju 

efter läroboken[...]jag tror barn får fundera och reflektera mycket mer idag” 

(Skolledare A) 

 

Här har skolledarnas syn presenterats och visat på olika perspektiv på hur synen på 

lärarkompetens har förändrats över tid.   

 

6.3.4 Lärarutbildningen och lärarkompetens  

Skolledarnas syn på vilka kompetenser de förväntade sig att en nyutexaminerad lärare från 

den nuvarande lärarutbildningen skulle ha med sig skilde sig något ifrån varandra. Skolledare 

B ville se en god beredskap att möta alla de krav som ställs. Vidare förklarade skolledare B 

att den goda beredskapen innebär allt från samtalsmetodik, konfliktlösning, göra 

bedömningar såväl muntliga som skriftliga eller kunna föra ett utvecklingssamtal som är 

framåtriktande (Skolledare B). Skolledare A snuddade vid samma tanke och uttryckte sig 

såhär: 

 

”Om man jobbar på de yngre stadierna, god kunskap om läs- och 

skrivinlärning[…]god kunskap och insikt om barn i behov av särskilt stöd” 

(Skolledare A)  

 

Att nyutexaminerade lärare är vara intresserade, entusiastiska och pådrivande ansåg 

skolledare A kan vara en del för att kunna möta den nya verksamheten på ett bra sätt. Sedan 

behöver de lite handledning och vägledning för att komma in i de nya rutinerna. Även 

skolledare D ansåg att kunskaper kring barn i behov i särskilt stöd och läs- och skrivinlärning 

är en del av de kompetenser som förväntas av en nyutexaminerad lärare. Skolledare C tog 

upp att de färdigheter som förväntades var kunskapen att kunna läsa kursplaner och 

läroplaner och förstå sig på dem. Skolledaren jämförde med sin egen utbildning då det var 

mycket litet fokus på olika styrdokument (Skolledare C). Även skolledare C tog upp att 



 27 

ämneskompetens som är viktig för de tidiga åren och det var framförallt läsinlärning och viss 

kunskap om specialpedagogik.   

 

6.3.5 Styrkor och svagheter i lärarutbildningen 

De styrkor och svagheter som skolledarna tog upp kring deras syn av vad den nuvarande 

lärarutbildningen skapar för kompetenser hos lärare visar på en något kritisk inställning. Två 

skolledare, B och C, anser att den nuvarande lärarutbildningens svagheter är att det finns en 

för stor valfrihet när det gäller vilka inriktningar och ämnen man läser. 

 

”Vad jag har tänkt på som rektor är att man kan få väldigt olika 

ämneskombinationer som lärare, vilket kan vara svårt att utnyttja fullt ut i en 

organisation.” (Skolledare C) 

 

Skolledare B tog upp liknande kritik och menade att det var för stor frihet att själv plocka 

ihop delar i utbildningen. Skolledaren menar vidare att det kan vara bra med en tillbakagång 

till hur lärarutbildningen var tidigare. (Skolledare B) 

 

”Här är det ju givetvis då den trend som är inom skolan här tillbaka mer till 

kunskaper. Det är ju en övergång till en kunskapsskola.” (Skolledare B) 

 

Skolledare B och C uttryckte att det var svårt att uttala sig om utbildningen i termer av just 

styrkor och svagheter. Dock visade det de tog upp på att de ändå i viss mån var medvetna om 

vad den nuvarande lärarutbildningen har för svagheter i deras ögon. 

 

Skolledare D ansåg att den nuvarande lärarutbildningen var för smal vilket innebär att 

lärarstudenterna inte får en tillräckligt bred kompetens för att kunna möta skolans 

verksamhet. Även en kommunikativ kompetens saknar skolledare D i de nyutexaminerade 

lärarna från den nuvarande utbildningen. För att bemöta det svåra samtalet menar skolledaren 

det behövs en kompetens kring (Skolledare D). 

 

Även skolledare A tog upp att brister i kunskapen om läs- och skrivinlärningen är en del av 

den kritiken som riktats emot den nuvarande lärarutbildningen. Den styrka skolledaren såg i 

utbildningen var den verksamhetsförlagda delen där lärarstudenterna har möjlighet att samla 

på sig tips och idéer (Skolledare A). 
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6.4 Sammanfattande analys av skolledarintervjuer 

De sammanfattande slutsatserna tar utgångspunkt i de tre olika perspektiv positivism, 

hermeneutik och kritisk teori (se Johansson 1993, Ödman 2007). Skolledarnas svar visar på en 

viss rörlighet mellan de tre perspektiv. Det har dock gått att skönja en viss lutning åt en 

hermeneutisk tradition då skolledarna tyckt att det är mycket viktigt att kunna skapa relation 

till eleverna och att se en helhetsbild. Lärares förhållningssätt, pedagogiska kompetens och 

sociala kompetens ses som en lika viktig del som ämneskompetens. Fokus på 

ämneskompetens hör till den positivistiska traditionen och skolledarna förutsätter att 

ämneskompetens finns, svaren pekar dock på att det bör finnas en jämvikt mellan 

ämneskompetens och social kompetens. Det kan här inte framskrivas ur vilket teoretiskt 

perspektiv som skolledarna tagit sin utgångspunkt ifrån. Det är således tolkningar av deras 

svar som ligger till grund för antagandet av teoretisk tillhörighet så som positivistisk, 

hermeneutisk eller kritisk teori. Utifrån figur 4.3.1 kan tre av Malténs (1995) fem 

delkompetenser kategorisera dessa komponenter. Dessa är fördjupad ämneskunskap, 

pedagogisk/psykologisk kunskap och praktisk erfarenhet. Vi kunde urskilja att när skolledarna 

tog upp specifika ämneskompetenser, pedagogiska kompetenser eller handledning gjorde sig 

dessa tre delkompetenser gällande. Vi har med hjälp av Malténs (ibid.) fem delkompetenser 

kunnat tolka skolledarnas svar och kategorisera dem som vi nämnde ovan. 

 

Sammanfattningsvis tolkas skolledarnas svar att grunden för lärarkompetens och den samlade 

lärarprofessionalitet utgörs av ett samspel mellan de tre kompetenser som nämndes ovan. Det 

samlade intrycket, av skolledarnas syn på den nuvarande lärarutbildningens förmåga att ge de 

kompetenser som anses central i dagens skola, var att den ger grunden för den kompetens som 

behövs. Dock visar skolledarnas utsagor på att utbildningen har brister på så sätt att de utgör 

enskilda, men ändå viktiga och betydelsefulla, delar av lärarkompetensen. Dessa brister 

uttrycktes framför allt vara specifika kunskaper kring läs- och skrivinlärning, kommunikation 

i förhållande till sociala relationer (exempelvis samtal med föräldrar) och en allt för stor 

valfrihet som leder till en missvisande bild av kompetensbehovet i dagens skolor.  

Skolledarnas utsagor om dessa brister kan bero på att de alla var verksamma på skolor med 

inriktning mot de tidiga åren, F-6-skolor. Det är ändå av vikt att lyfta detta då kunskaper kring 

läs- och skrivinlärning även kan påverka elever i de högre åldrarna. 
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De förväntningar skolledare hade på nyutexaminerade lärare ifrån den nuvarande 

lärarutbildningen visade en annan bild än den kritik som togs upp ovan. Skolledarna 

förväntade sig att de lärarna hade en god beredskap inför läraryrket, kunskap om 

styrdokument samt goda kunskaper i läs och skrivinlärning. Skolledarna har således en 

förväntan på att nyutexaminerade lärare skall ha tillräckliga kunskaper för att klara yrket 

samtidigt som de i tidigare kritik mot den nuvarande lärarutbildningen pekade på brister kring 

just dessa delar av kompetensen.  På de grunder vilka skolledarna gör sina antaganden kring 

den nuvarande lärarutbildningen kan baseras på såväl kunskaper om styrdokumentet SOU 

1999:63  som på en allmängiltig bild av utbildningen. Tolkningen av deras utsagor kan inte 

visa på någon tydlig bild av huruvida skolledarnas resonemang baserar sig på deras 

förtrogenhet med SOU 1999:63 eller ej. En tänkbar faktor som kan ha påverkat skolledarnas 

påståenden om brister är den debatt som för kring elevers bristande kunskaper i 

grundläggande ämnen (Skolverket 2006).  

 

Skolledarnas syn på hur lärarkompetenser förändrats över tid varierade sig något. Dock visade 

det sig urskiljas en gestaltning av en förskjutning i fokus från metodik och pedagogik till 

ämneskompetens. En av skolledarna uttryckte att det gavs för lite tid till förankring av 

lärarutbildningen och att de ändras eller tas bort allt för snabbt. Konsekvensen av det blir att 

skolorna upplever att de inte hinner med att förändra sin organisation innan det kommer något 

nytt. Denna upplevelse kan få en förklaring när Carlgren och Marton (2000) beskriver sin syn 

på implementering av olika visioner i skolans organisation: 

 

”Formuleringen av visioner är en sak, genomträngningen in i olika delar av 

skolsystemet och verksamheterna där, en helt annan. På samtliga nivåer i 

skolsystemet finns traditioner och ramar som påverkar vad det blir av 

visionerna” (Carlgren/Marton 2000:79).  

 

Det som beskrivits ovan kan tolkas på olika sätt. Kanske bär svaren på spår av den kritiska 

debatt som funnits kring lärarutbildningen, kanske finns det brister i den nuvarande 

lärarutbildning när det gäller viss grundkompetens för lärare. Det går inte att generalisera med 

tanke på det lilla antal intervjuer som vi har gjort men det är en intressant tanke värd att lyftas.  

 

Skolledarnas syn på lärarkompetenser och arbetslaget visade på att de alla såg arbetslaget som 

en viktig del i lärares arbete. Främst för kompetensutveckling dock sågs inte arbetslaget som 
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en plats där kollektiv kompetens kunde utvecklas (Hansson 2003). Synen skolledarna hade på 

utveckling av arbetslaget var en gemensam kompetensutveckling i form av en specifik kurs 

eller liknande. På det sätt Hansson (2003) beskriver kollektiv kompetens där en grupps 

gemensamma arbete utvecklas genom meningsutbyte, förtrogenhet och enhet gör sig inte 

gällande när skolledarna beskrev sin syn på lärarkompetenser och arbetslaget. 

Lärarkompetens är något som uppfattas som något individuellt och som kan tillföra 

arbetslaget något genom att flera olika individuella kompetenser möts. I skolledarnas svar kan 

det skönjas en ambition att utveckla arbetslagens kompetenser dock har inte några konkreta 

beskrivningar givits av det arbetet.   

 

7. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att presentera vår diskussion och lyfta de bitar vi anser som 

intressanta och relevanta områden. Vi kommer även att göra en utvärdering av uppsatsarbetet 

som helhet och vad det har gett oss för tankar och idéer.  

 

7.1 Metodkritisk diskussion 

Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsansats med en hermeneutisk utgångspunkt. Vi 

anser att denna metod har fungerat bra och att den passat vår undersökning. De intervjuer vi 

gjort har gett oss möjlighet till att kunna svara på de frågeställningar som utgjort studiens 

utgångspunkt. Den kritik vi kan tilldela oss själv kan vara att antalet respondenter var få men 

det har dock gått att genomföra studien då vi kompletterat med en analys av SOU 1999:63. 

Det hade varit intressant om urvalet av respondenter varit fler och även hur studiens resultat 

sett ut om vi använt oss av en kvantitativ metod så som enkätundersökning av större slag. 

 

7.2 Tankar och utgångspunkter 

Studien tog sin utgångspunkt i vårt intresse av den offentliga debatten som pågår kring lärares 

kompetenser och en skola i kris. Vår erfarenhet är att det finns en negativ inställning till 

läraryrket, skolan men även riktas kritiska röster emot lärarutbildningen.  Som blivande 

nyutexaminerade lärare har detta lett till att vi funderat kring vad det innebär att vara lärare, 

synen på sina egna kompetenser och kompetensbehovet i dagens skola.  Den offentliga 

debatten kring skolan är intressant och väcker inte bara tankar hos oss som blivande lärare 
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utan även hos människor i allmänhet. Liljequist (1999) menar att den kritik som presenterats 

av politiska och sociala innehåll inte kunnat undgå att påverka lärarna. Det intresse vi hade 

mynnade sedan ut i en mer preciserad frågeställning där vi enbart riktade fokus mot 

lärarkompetenser. Vi ville även undersöka vad den nuvarande lärarutbildningen sade om 

lärarkompetens samt vad skolledare ansåg utgöra lärarkompetensens grund. Skulle 

skolledares tankar om lärarkompetens sammanfalla med den nuvarande lärarutbildningens?  

 

I vår tolkning av intervjuerna i kapitel 6.3 har vi kunnat se att skolledarnas intervjusvar 

baseras på att de uppfattar lärarkompetens som främst består av att kunna en koppla samman 

teori och praktik, alltså att ämneskunskap är viktigt men även förmåga att bemöta, 

kommunicera samt ha ett medvetet förhållningssätt i samspel med eleverna. Detta förhållande 

tas upp i lärarutbildningen där man beskriver kompetensbegreppet utifrån formell, 

yrkeskulturell och kommunikativ kompetens vilket enligt vår tolkning är det som skolledarna 

menar utgöra grunden för lärarkompetens. Vi tolkar detta som att skolledarnas uppfattning om 

kompetens och beskrivningen av lärarkompetens ligger nära varandra till sin beskrivning. 

Intressant är att skolledarna uttrycker trots detta en skepsis gentemot lärarutbildningen och tar 

upp en del brister. Framförallt när det gäller vissa moment både i de teoretiska och mer 

pedagogiska delarna. I intervjuerna visade skolledarna på att de intentioner lärarutbildningen 

har, inte får tid att förankras då skolans organisation inte hinner med att ändras i takt med 

förändringar av lärarutbildningen och de visioner som finns hindras av olika traditioner och 

ramar inom skolsystemet (Carlgren/Marton 2000)     

 

Under arbetets gång har vi förstått att synen på vad som är lärarkompetens har förändrats över 

tid. Detta i takt med samhällsförändringar förändras skolan och därmed också kraven på 

läraren och dennes kompetenser (Hargreaves 1998, Liljequist, 1999). Vissa av skolledarna har 

i intervjuerna förmedlat att man idag kan se en tillbakagång till att fokusera mer på 

ämneskunskap viket kan leda till att de andra delarna av lärarkompetensen får ta ett steg 

tillbaka. Utifrån våra tolkningar av den nuvarande lärarutbildningen upplever vi att den lägger 

vikt på den dynamiska processen och därigenom utveckla sambandet mellan både teori och 

praktik. Det blir således intressant för oss att föra diskussionen in på hur den nya utredningen 

av ny lärarutbildning (SOU 2008:109). Hur kommer den att beskriva lärarkompetens, vad 

kommer att utgöra fokus och vilka förändringar kommer man att kunna se?  
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7.3 Perspektiv på kompetensbegreppet 

Genom studiens gång har vi fått insikt i vad som kan utgöra begreppet lärarkompetens. Det 

anser vi har gett oss verktyg till att sätta ord på vad lärarkompetens innebär. Vi tror att vi 

kommer att ha nytta av i vårt kommande yrkesliv. Genom vår professionalitet kan vi styrka 

vår yrkesroll genom att tydligt uttrycka vad man själv anser utgöra de egna styrkorna i 

lärarkompetensen. Vi anser också att vi fått insikt i de olika ter olika perspektiven och andra 

faktorer som kan påverka synen på lärarkompetens. Det gör att vi fått möjlighet att reflektera 

över vår egen yrkesroll och våra kompetenser och medvetandegöra oss om vad vi påverkas 

och influeras av för teoretiska perspektiv. Vi hoppas även att vår studie även kan vara till 

fördel för andra läsare då det kan väckas tankar för reflektion kring sin egen kompetens. 

 

7.4 Vidare forskning 

De tankar vi fått kring vår studie under arbetets gång har väckt en del nya frågor. Vi skulle 

tycka det vore både spännande och roligt om någon ville göra en liknande undersökning av 

SOU 2008:109 som ska ligga till grund för den kommande lärarutbildningen. Som vi tidigare 

nämnt skulle det vara intressant att jämföra hur SOU 1999:63 och SOU 2008:109 beskriver 

lärarkompetens. Vi skulle även se ett genomförande av en liknande studie då lärares syn på 

lärarkompetens får stå i fokus. 
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Bilaga A 

Intervjuguide om synen på lärarkompetenser 
Syftet med studien är att belysa skolledares och den nuvarande lärarutbildningens syn på 

lärarkompetenser och hur det kan ta sig i uttryck idag 
 

Skolledarens syn på lärarkompetenser utifrån sin yrkesroll 
 

1. Kan du beskriva din syn på lärarkompetens? 
 

 
2. Vad skiljer lärarkompetens ifrån kompetens inom andra professioner? 
 

 
3. Vad anser du som skolledare att det behövs för lärarkompetenser idag? 

 
 

4. Anser du att lärares kompetenser kan användas till förmån för arbetslaget och på vilket 
sätt? 

 
 

5. Synen på vilka lärarkompetenser som behövts i skolan under vissa perioder har varit 
olika kan du beskriva hur/om du upplevt det?  

 
 

Skolledarens syn på lärarkompetenser i förhållande till lärarutbildningen 
 

1. Vad förväntar du dig att en nyutexaminerad lärare ifrån den nuvarande 
lärarutbildningen ska ha för lärarkompetenser? 

 
 

2. Hur ser du på de lärarkompetenser som nyutexaminerade lärare har idag? 
 
 

3. Vad kan du se för styrkor och svagheter i den nuvarande lärarutbildningen i 
förhållande till lärarkompetenser? 

 
 
4. När du nyanställer lärare vad anser du vara de viktigaste kompetenserna att ha?  

 

 
 
 



Bilaga B 
 

1. Kommittédirektiv 

I form av kommittédirektiv anger regeringen riktlinjerna för utredningsarbetet i offentliga 

utredningar och kommittéer. 

2.   SOU och Ds 

Slutsatser (betänkande) från statens offentliga utredningar och kommittéer publiceras i 

serien SOU. Ds kallas serien av rapporter som lämnats av departementsutredningar. 

3. Lagrådsremiss 

Lagrådsremiss kallas det förslag till propositionstext som regeringen skickar till Lagrådet 

för granskning innan propositionen lämnas till riksdagen. 

4. Proposition 

      En proposition är regeringens förslag till riksdagen om en ny lag eller lagändring. 

5. Riksdagens utskottsbetänkanden 

Innan riksdagen beslutar om en proposition behandlas frågan i någon av riksdagens 

utskott. Därefter lämnar utskottet sitt ställningstagande i form av utskottsbetänkande. 

6. Riksdagsbeslut 

Riksdagen fattar beslut utifrån propositionen och utskottets betänkande. Besluten 

publiceras i serien Beslut i korthet. 

7. Lagar 

Alla lagar publiceras i svensk författningssamling (SFS) som finns på Internet.  

   

 
 

 

 


