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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar: Forskningens ansats har varit att se hur den ideala läraren 

formeras i utbildningutredningarna och vilka krav som därmed ställs på lärare. Uppsatsens 

syfte blir därför att försöka besvara frågan: Hur formeras den ideala läraren i 

utbildningsutredningarna? Utifrån detta mer övergripande syfte har följande frågeställning 

formulerats: 

- Vilka krav och förväntningar ställs på lärare utifrån ett utbildningspolitiskt perspektiv? 

 

Metod: Metoden är en kvalitativ textanalys som använts för att reda ut begreppen lärande, 

fostran och omsorg utifrån två lärarutbildningsutredningar, Att lära och leda (1999) samt En 

hållbar lärarutbildning (2007). 

Resultat: Den första lärarutbildningsutredningen betonar kunskapen som något som ska 

stimulera elevernas lärande och lärandets villkor medan den andra utredningen snarare 

fokuserar på att man som lärare bör problematisera det man väljer att lära ut. Studien visar att 

lärare, förutom kunskapsuppdraget, har en mycket stor roll i att fostra elever. Läraren ska 

kunna förankra samhällets värdegrund till eleverna. Detta för att eleverna ska kunna möta de 

framtida ideal som samhället kräver av dem. Läraren ska fungera som en trygghet i skolan 

och föräldrakontakten anses vara mycket viktig. 
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Inledning      
Det har länge funnits en strävan att höja bildningsnivån i Sverige och ett av målen har varit att 

varannan elev skall söka vidare till högre utbildningar. En del sociologer menar att läraryrket 

inte är en profession utan istället är en semi-profession. För att vara en ”äkta” profession 

krävs ett mer vetenskapligt förhållningssätt och en högre grad av autonomi för att läraryrket 

ska passa in i liknande yrkeskategorier. Detta har mötts av motstånd från lärarkåren som vill 

uppnå full professionsstatus (Riddersporre 2011). Skarp kritik har riktats mot dagens 

skolpolitik och många menar att själva kunskapsbegreppet tas för givet och att politikerna, 

som inte vet vad läraryrket innebär, pratar om kunskapsöverföring som grund för lärandet. 

Den utbildningsvetenskapliga forskningen måste utgöra en större del av den forskning som 

görs inom skolan. Beslutsfattandet kring skolan ligger idag främst på lokala politiker och inte 

på yrkeskunniga lärare, vilket leder till en avprofessionalisering då mindre makt ges till 

lärarna (Bohman Brozin 2011). 

 

Som en följd av kommunaliseringen och decentraliseringen på 1990-talet i Sverige 

förändrades lärarens arbete. Då nya betygs- och läroplanssystem infördes innebar detta en 

ändrad syn på den ideala läraren. Fler uppmaningar riktades till lärare via olika slags 

kampanjmaterial från bland annat Lärarförbundet. Staten ställde nu allt högre förväntningar 

på lärarna och man ville höja lärarnas status. Lärarna fick nu en allt viktigare roll i att 

förmedla den kunskap och det lärande som ansågs prioriterat i samhället. Det ideala 

lärararbetet kom nu att handla om diskursiva begrepp som kvalitet, lärande, reflektion, ansvar, 

mål och måluppfyllelse. En ideal lärare beskrivs idag som professionell och denne bör vara 

medveten om vilka krav som ställs på en yrkesverksam lärare. Lärarlegitimationen har idag 

blivit ett försök till att kvalitetssäkra lärarnas profession (Sjöberg 2011).  

 

Lärarlegitimationen har tillkommit på senare tid och trots den är det svårt att utreda vad som 

explicit krävs av lärare. Vi följer ständigt olika krav kring de ämnen vi valt att undervisa i, 

men vad krävs av oss som människor? Vad menar utbildningspolitikerna att vi ska bidra med i 

skolan? Ämneskunskapen är lättare att fastställa, men finns det överhuvudtaget någon mall att 

gå efter gällande den övriga biten såsom sociala aspekter och omhändertagande? 
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Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad lärarutbildningsutredningar kräver av lärarna. 

Mycket av fokuset kring nya lärarutbildningar handlar om vad som krävs inom varje ämne. 

Målet för mig är att försöka bena ut vad som anses vara idealet hos en professionell lärare. 

Uppsatsens syfte blir därför att försöka besvara frågan: Hur formeras den ideala läraren i 

utbildningsutredningarna? Utifrån detta mer övergripande syfte kan följande frågeställning 

formuleras: 

- Vilka krav och förväntningar ställs på lärare utifrån ett utbildningspolitiskt perspektiv? 

 

Jag har valt min empiri utifrån att jag som snart färdigexaminerad lärarstudent ska ge mig in i 

yrkeslivet och därför känner mig osäker inför min kommande roll. Intresset ligger i att se om 

något retoriskt ideal kring lärare finns och om de utbildningspolitiska dokumenten utifrån två 

utredningar kan bidra till att förstå innebörden av ett sådant ideal. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Forskning om lärare och lärares uppdrag 
Pragmatismen som filosofi förutsätter att vi handlar i enlighet med våra kunskaper. Dessa 

kunskaper är en följd av våra egna föreställningar som vi har där tanken (språket) och 

handlingen inte innefattar någon skarp åtskillnad. Via pragmatismen kan vi kritiskt granska 

konsekvenserna av våra handlingar. Pragmatismen kan fungera som ett verktyg då man 

använder olika teorier för att kunna analysera något. Det är själva syftet som är i fokus i 

värderingen av kunskap (Östman 1999).  

 

Pragmatismen och hur den förhåller sig till utbildning ger oss även ett annat sätt att se på 

didaktiken och dess viktiga frågor när, var och hur. Den fråga som pragmatismen ställer är 

även huruvida det som vi anser skulle vara möjligt och därmed uppnåeligt verkligen är 

önskvärt och forskning kring utbildning sätter just detta i fokus. Denna forskning kan dock 

aldrig få fram några fasta regler eller någon metod där vi vet exakt vad vi ska göra. Istället 

kan vi få mer kunskap kring utbildning och på vägen dit förhoppningsvis komma fram till nya 

saker via våra nya erfarenheter och dess konsekvenser. Pragmatismen ger oss istället ett 

distinkt perspektiv på hur man bör se på utbildningsvetenskaplig forskning och hur man kan 

förhålla sig till de möjligheter och begränsningar som finns gällande utbildningsvetenskaplig 
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forskning. Pragmatismen kan hjälpa oss att uppnå ett så kallat konsekvenstänkande som 

innebär att vi värderar våra handlingar mer. Den får oss även att ifrågasätta vad som är 

relevant att veta och lära ut. Inom pragmatismen fokuserar man på en mer intersubjektiv 

kunskapsbildning som innebär att en förförståelse präglar mycket av utbildningen (Biesta & 

Burbeles 2003).  

 

Ingrid Carlgren (1999) har undersökt utvecklingen av den pedagogiska forskningen i Sverige 

och hon menar att den från början var knuten till filosofin och lärares arbete. Detta var den 

första vågen som kom och som senare knöts an till den psykologiska disciplinen. Efter andra 

världskriget kom en andra våg av pedagogisk forskning då man skiljde på pedagogik och 

psykologi. Istället fokuserade man på skolreformer där planeringen av reformer var ett viktigt 

inslag. Efter 1950 och ända fram till 1980-talet präglades den pedagogiska forskningen av 

skolans styrning och organisation och handlade inte så mycket om själva lärarrollen. Efter 

1980 utgjorde de statliga skolutvecklingsplanerna den främsta delen av den pedagogiska 

forskningen (Carlgren 1999). Ann-Sofi Wedin (2007) har studerat lärare i grundskolan och 

deras vardagsarbete och hon menar att forskningen idag främst handlar om den komplexa 

situationen i klassrummen där läraren fattar besluten och där yrkesvärlden ligger mest i fokus. 

Den svenska grundskolan kan i sin helhet ses som Sveriges största arbetsplats där lärarens 

situation och didaktiska intuition styr arbetet (Wedin 2007). Carlgren (1999) menar att det 

pedagogiska tänkandet snarare handlar om en utopi där genomgripande krafter krävs för att 

ändra nuvarande forskning och dess inriktning (Carlgren 1999).  

 

Lärarutbildningen har fått kritik av nyutbildade lärare eftersom de själva inte känt sig 

tillräckligt förberedda då de blivit yrkesverksamma och flera rapporter från bland annat 

Skolverket och olika utredningar har styrkt detta. Wedin (2007) menar att lärare istället lär sig 

utifrån den specifika situation de befinner sig i då de arbetar. Den kunskap som man menat att 

lärare bör besitta handlar främst om ämneskunskapen eftersom den praktiska kunskapen nås 

genom erfarenheter. Wedin (2007) menar att politiker ofta visar på ett tekniskt administrativt 

sätt att förhålla sig till läraryrket. Hennes egen studie visar hur viktigt det är med ”kunskap-i-

handling” (Wedin 2007, s 224) för att arbetet i klassrummet ska fungera. Relationsarbetet är 

en stor del av lärarens arbete, menar hon, och yrket präglas av relationen i klassrummet som 

läraren har med sina elever. Wedin (2007) menar att relationer i klassrummet innebär att 

läraren främst har huvudansvaret för att en dialog ska skapas. Eftersom läraren anpassar sin 
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undervisning efter den grupp han eller hon har så är relationerna mycket viktiga för utfallet. 

Det är viktigt att lärare försöker vinna ett förtroende hos sina elever (Wedin 2007). 

Margareta Normell (2002) har behandlat relationens betydelse för lärandet och hon menar att 

nära relationer till andra människor är väsentligt för all mänsklig utveckling. Människan är 

genetiskt betingad till att knyta an till andra människor och att känna sig behövd. Därför är det 

viktigt att man som pedagog skapar en bra relation till eleverna och deras föräldrar. Som 

pedagog handlar det inte enbart om att lära ut kunskaper, en pedagog ska även kunna vägleda 

eleven i hur samspelet med andra fungerar. Gränsen mellan undervisning och social fostran är 

således inte lika skarp idag. Som pedagog bör man även vara en vuxen förebild (Normell 

2002). 

 

Läraryrket som profession 
Gunnel Colnerud och Kjell Granström (2002) har behandlat lärares yrkesspråk och yrkesetik i 

boken Respekt för läraryrket. Om lärares yrkesspråk och yrkesetik (2002). Begreppet 

professionell kan betyda många olika saker men används oftast för att skilja professionella 

yrken från ännu icke professionella yrken. Det finns fyra faktorer som de flesta 

professionsforskare anser kan tillskrivas professionella yrken. Den första är systematisk teori 

som betyder att det finns en gemensam kunskapsbas utifrån yrket och en vetenskaplig grund. 

Detta baseras på olika teorier och förklaringsmodeller vilket ger ett yrkesspråk och en grund 

för yrkesutövandet. Det andra särdraget är auktoritet. En auktorisation tillskrivs de 

professionella grupper som av samhället givits en legitimation att utöva yrket. Som tredje 

särdrag kommer yrkesmässig autonomi vilket innebär att man inom sitt professionella yrke 

har rätt att själv bestämma vilka arbetsredskap och arbetsmetoder man använder. 

Egenkontrollerad yrkesetik betyder att det inom yrkesgruppen finns nedskrivna etiska 

principer, riktlinjer och regler då man utövar yrket. Inom professionsforskningen anses det 

vara viktigt att klienten betraktas som den viktigaste parten där förhållandet till denne utgör 

vad som definierar professionalism. Synen på läraryrket och huruvida det är ett yrke med 

professionell status är något som diskuterats med flera olika argument. Läraryrket och kravet 

på den systematiska teorin är något mer komplex. Den gemensamma kunskapsbasen är 

mindre tydlig för läraryrket eftersom det inte vilar på någon bestämd vetenskap. 

Kunskapsbasen handlar istället om de ämneskunskaper som lärarna besitter. Granström och 

Colnerud (2002) menar att lärarutbildningen inte krävt ett vetenskapligt språk för 

bearbetandet av den egna yrkespraktiken. Om en tydligare professionalisering av läraryrket 
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skulle ges, kan detta betyda att ett metaspråk utvecklas för att beskriva och utveckla den egna 

praktiken. Autonomin inom läraryrket definieras av utformningen av arbetet i klassrummet 

och då lärare bedömer och utvärderar och därmed ger betyg till eleverna. Som lärare finns en 

stor personlig frihet att forma undervisningen men den professionella friheten, då staten gett 

kursplaner som riktlinjer, är inte lika stor. Även läromedelsförlagen ger lärare begränsningar 

gällande läromedel. Det är svårt att definiera läraryrket som professionellt eftersom ingen 

gemensam kunskapsbas finns och idag kan outbildade personer vikariera som lärare, vilket 

inte omfattar andra erkänt professionella yrken såsom exempelvis läkare (Colnerud & 

Granström 2002).  

 

Teacher Education in Transition (Furlong; Barton; Miles; Whiting & Whitty 2000) behandlar 

lärarprofessionalismen och menar att ordet professionell främst utgörs av tre ord – kunskap, 

autonomi och ansvarsfullhet. Definitionen av professionalism kan utgöras av att man arbetar i 

komplexa och oförutsägbara situationer där omdömet bedöms som viktigare än själva rutinen. 

Lärare, läkare och jurister anses höra till de professionella yrken där det är viktigt att man i 

sitt omdöme kan se klientens intresse, vilket i lärares fall handlar om eleven. Gemensamt för 

professionalismens kunskap, autonomi och ansvarsfullhet är att de tre kan relateras till 

varandra. Då kunskapen krävs, behövs autonomin för att kunna göra egna bedömningar och 

utifrån det måste man handla ansvarsfullt (Furlong m fl 2000).  

 

Of critical importance here is the suggestion that professionals make judgements on 

behalf of clients as they see them. […] They do not act as agent of someone else (for 

example the government); they act as a principal making their own judgements 

(Furlong m fl 2000, s 5). 

 

Lärarens roll i media och i policytexter 
Matilda Wiklund (2006) har undersökt hur de goda lärarna konstrueras som personifieringar 

eller konsekvenser av olika utbildningsideal. I sin avhandling Kunskapens fanbärare – den 

goda läraren som diskursiv konstruktion på en mediearena (2006) undersöker hon hur 

utbildning, skola och lärare omtalas och hur de inte omtalas. Detta oavsett om de anses vara 

goda eller ej. Då vi som lärare omtalas eller inte omtalas skapas en relevans som anger 

förutsättningarna för oss. Skolan som verksamhet präglas av att den omtalas inom 

offentlighetens rum. Den tid vi idag lever i anses vara medialiserad och därför tillmäts media 

en stor potential när det gäller formerandet av gemensam mening. Rapporteringar som givits 
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angående skolan, via media, har beskrivit skolan som en verksamhet i djup kris och därför 

nästan enbart gett en negativ bild av skolan. Wiklund (2006) vill därför belysa relationen 

mellan media och utbildning och se på medias postition inom utbildningspolitiken. Medias 

roll har ökat avsevärt med tiden och vi har blivit allt mer digitaliserade. Därför har mediernas 

roll blivit allt mer centrala och påverkar således politiska instanser.  

 

Under 1990-talet ägde många reformer rum och därför skedde även ändringar av politiska 

ideal gällande lärares positioner och utbildning. Wiklund (2006) menar att den 

decentralisering som infann sig samt övergången till mål- och resultatstyrning bidrog till att 

lärares professionella ansvar ökade på många sätt. Med tiden har skolan förändrats då man 

tidigare hade ett mer auktoritärt skolsystem jämfört med dagens system då elever både kan 

ifrågasätta samt ställa krav på sitt eget inflytande inom skolan (Wiklund 2006). 

 

Lena Sjöberg (2010) har studerat svenska och europeiska policytexter och hur lärare och 

elever representeras i dessa texter. I politiska sammanhang framstår den svenska skolan som 

en verksamhet i kris med ett starkt behov av förändringar. Elever i Sverige visar dåliga 

kunskapsresultat och den instans som ska utbilda lärare sägs vara otillräcklig. Det finns ett 

stort politiskt intresse för skola och utbildning och den svenska utbildningspolicyn är idag 

starkt påverkad av internationella utbildningspolitiska strömningar och regleringar. Varje 

resultat, både gällande skola och elev, relateras till ekonomisk tillväxt där elever och lärare 

som individer står i centrum. Eftersträvansvärt är att det enskilda subjektet uppnår ett livslångt 

lärande och blir en del av den ekonomi som vi lever i. Den kompetens som krävs av lärare 

bygger till stor del på de personliga förutsättningar som en lärare besitter. Normen om den 

ideala läraren beskrivs genom att läraren dokumenterar, reflekterar och fokuserar på ett 

livslångt lärande där man aldrig blir helt fullärd. I de dokument som Sjöberg (2010) undersökt 

från 1900-talet framgår tydligt ordet professionalitet gällande lärare. Lärarprofessionalismen 

handlar där om kunskap och förmåga, men även en god vilja och attityd till läraryrket 

framstod som mycket viktigt. Sjöberg (2010) skriver om läraryrkets deprofessionalisering. 

Det kan bero på det faktum att tydligare målformuleringar, utvärderingar och övriga 

kontrollverksamheter lett till ökat ansvar för lärare men ett minskat inflytande över sin egen 

professionella verksamhet. Utifrån sina egna erfarenheter menar Sjöberg (2010) att hon själv 

påverkats av diskursiva konstruktioner om hur skola, lärare och elever är och bör vara. Hon 

menar att dessa konstruktioner ofta tas för givna och att man därför aldrig problematiserar 

dem (Sjöberg 2010). 
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Skolans ansvar 
Skolans ansvar kan diskuteras utifrån flera olika begrepp beroende på vad man undersöker. 

Ninni Wahlström (2009) har studerat begreppet lärande gällande undervisning och vem som 

bär ansvaret för själva lärandet. Idag handlar begreppen kring skolan främst om lärande 

eftersom en förflyttning skett från den undervisande till den lärande. Wahlström (2009) menar 

att undervisningen inte ska komma med färdig kunskap utan vara ett redskap och underlätta 

för själva lärandet. Hon menar att lärare har olika uppfattningar om lärande och att ansvaret 

varierar beroende på vilka åldrar en lärare undervisar i. Ett stort ansvar läggs på dock på 

eleverna. Lärarens ansvar blir mer centralt i det socialisations- och utvecklingsbetonande 

lärandet (Wahlström 2009).  

 

Granström (2007) menar att lärarens pedagogiska uppgift i klassrummet utgörs av att en 

grupp elever skall tillägna sig kunskaper, färdigheter och värderingar. Lärarens roll i detta är 

att vara en arbetsledare, där ledarskapet och lärarskapet är i fokus. Ledarskapet präglas av att 

man besitter en kunskap som är användbar då en interaktion sker i klassrummet och att man 

som lärare har förmågan att hantera detta. Lärarskapet handlar om kunskapen inom ett ämne 

och att man har förmågan att förmedla kunskaper och färdigheter. Eget arbete spelar idag en 

allt större roll i klassrummen och lärarens roll innebär många gånger att man via sina idéer 

organiserar arbetet och utifrån detta kan analysera elevernas självständighet. En idealisk lärare 

ses ofta som en kunnig yrkesutövare med goda kunskaper i att organisera och leda elevernas 

arbete (Granström 2007). 

 

Ulla Karin Nordänger och Per Lindqvist (2010) diskuterar balansgången mellan lärarens 

professionella överväganden och kraven på trygghet och utveckling i skolan. Det 

handlingsutrymme som innefattar lärare har minskat på grund av riskmedvetenheten i lärares 

arbete. Många lärare upplever då att utvecklingspotentialen för eleverna i själva lärandet 

minskar eftersom de helt enkelt inte vågar chansa. Rädslan att bli anklagad eller anmäld om 

något skulle gå snett gör att många lärare avstår från att till fullo utnyttja det egentligen fria 

handlingsutrymmet. Därför begränsas även elevers handlingsutrymme och möjligheter. 

Ansvaret som ligger på skolan ska innebära en trygghet för eleverna och deras föräldrar. 

Föräldrar ska tryggt kunna lämna sina barn i skolan och känna tillit till skolan som 

verksamhet (Nordänger & Lindqvist 2010). 
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Joakim Landahl (2006) har studerat läraryrket och hur yrket förändrats under 1900-talet. I sin 

avhandling har han fokuserat på fostrans- och omsorgsarbetet och därför behandlat lärarens 

övriga arbete förutom kunskapuppdraget. Skolans två officiella målsättningar har främst varit 

fostran och kunskapsförmedling. I sin avhandling utgår han dock från en tredelad beskrivning 

av lärarens arbete, nämligen lärande, fostran och omsorg. Lärandet handlar om 

kunskapsuppdraget. Landahl (2006) menar att lärarens sociala uppgifter egentligen består av 

två saker; fostran som ska motverka elevens normlöshetet samt omsorg som ska motverka 

elevens lidande. Det som omfattar fostransarbetet handlar om att man som lärare skall forma 

en individ så att denne inte bryter mot viktiga normer och värden. Det finns två olika typer av 

fostran inom lärararbetet, den första handlar om att läraren formar en elev så att den 

överensstämmer med framtidens ideal. Den andra handlar mer om nuet där eleven ska lära sig 

att följa de regler och normer som skolan anser vara viktiga. En viktig del av denna typ av 

fostran handlar om att skapa en arbetsro i klassrummet. Om fostransarbetet främst aktualiseras 

av det normbrytande barnet så menar Landahl (2006) att omsorgsarbetet, som handlar om det 

lidande barnet, är något mer komplext. Lärares arbete kan ses som ett omsorgsarbete där 

läraren har ett ansvar för elevers eventuella lidande i skolan. Landahl (2006) understryker att 

det inte behöver finnas någon motsättning mellan omsorgsarbetet och pedagogiken utan att 

dessa två kan integreras i varandra. En lärare kan exempelvis reagera på att en elev presterar 

sämre än tidigare vilket kan ingå i omsorgsarbetet (Landahl 2006). Begreppen fostran och 

omsorg i relation till varandra kan vara något komplexa eftersom de i många fall kan 

överlappa varandra. Landahl (2006) menar att då läraren fostrar eleven handlar det även om 

omsorg. Idag används beröm och uppmuntran i vidare utsträckning i skolorna än tidigare. 

Detta kan ses som en form av dold disciplinering eftersom man fostrar genom att visa en 

större omsorg.  

 

Landahl (2006) menar att en mer social dimension av läraryrket givits som delvis kan kallas 

för en ny lärarroll. Detta på grund av nedskärningar inom elevvården, fler sociala problem 

samt en mindre formell kontakt med eleverna och deras föräldrar. Den relation som läraren 

har till eleven och arbetet med människor ses ofta som kärnan till yrket lärare. Dock anser 

många lärare att denna roll är komplex eftersom de ofta hamnar i situationer som de menar 

inte hör till den egentliga professionen. Detta trots att många som studerat till lärare menar att 

de vill arbeta med barn och ungdomar samt att det sociala arbetet är väldigt givande i sig. Den 

sociala uppgift som omedvetet tillmäts läraren kan leda till att de i sin profession känner sig 

otillräckliga eftersom de inte besitter tillräckligt med kunskaper (Landahl 2006).  
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Metododologiska utgångspunkter 
I min studie har jag valt att analysera utbildningspolitiska dokument och utifrån dessa 

undersöka hur den goda läraren formeras. Därför kommer jag att använda mig av en kvalitativ 

textanalys. Mitt intresse ligger i att se hur lärarens uppdrag skrivs fram i de 

utbildningspolitiska dokumenten och vad som anses vara mest väsentligt i lärarens uppdrag.  

Textanalys och hermeneutik 
Då man närmar sig en textanalys sker en tolkning. Detta gäller oavsett på vilket sätt man 

väljer att tolka texten. Tolkningen styrs av hur man ställt den övergripande frågan som ska 

sammanfatta den text man valt. Som forskare eller student finns fem väsentliga sätt att 

förhålla sig till en text; texten, kontexten, avsändaren, mottagaren och uttolkaren. Som 

forskare kan man ha ett speciellt intresse då man både uttolkar men även är mottagare av 

texten (Bergström & Boréus 2000). Eftersom jag valt de tre begreppen lärande, fostran och 

omsorg att studera specifikt kommer jag som mottagare av texten försöka tolka begreppen 

utifrån den empiri jag valt. 

 

Hermeneutik handlar om läran om läsning och tolkning. Den tolkning som sker, utifrån ett 

hermeneutiskt synsätt, handlar om att varje person har en förförståelse eller en fördom innan 

texten läses. Det faller sig omöjligt att tolka en text om man inte redan innan har en 

förförståelse för vad man läser. Uttolkaren av texten använder sina kunskaper och erfarenheter 

då förförståelsen tar vid och därför är tolkningen både socialt och historiskt betingad. Det 

språk och den argumentation som används då texten skapas avgör tolkningen av texten, vilket 

kan vara problematiskt då man exempelvis studerar gamla texter eftersom orden som skrivits 

då kan ha en helt annan betydelse idag (Bergström & Boréus 2000).  

 

Kvalitativ textanalys 
Att använda sig av en kvalitativ textanalys innebär oftast att man arbetar intensivt med ett 

mindre antal texter genom noggrann läsning där man får fram textens delar, helhet samt 

kontext (Esaiasson m fl. 2009). I en kvalitativ textanalys görs en mer komplex tolkning av 

texten istället för en kvantitativ textanalys där man ofta gör mätningar eller kalkyleringar 

(Bergström & Boréus 2000). För att få en fullständig översikt på sin text under en kvalitativ 

textanalys är det viktigt att läsaren läser texten flera gånger, både snabbt och långsamt. Då 

man aktivt läser bör man även ställa frågor och systematisera texten för att sedan kritiskt 
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granska innehållet (Esaiasson m fl. 2009). Vidare menas att kontexten och dess kännedom 

påverkar en god tolkning. Kontexten är till för att fastställa inom vilka ramar tolkningen ska 

göras (Bergström & Boréus 2000). 

 

Syftesrelaterande textanalyser 
Min analys av resultaten har ett specifikt syfte då jag ämnar att studera vad som i 

utbildningspolitiska dokument anses vara idealt hos en lärare utifrån begreppen lärande, 

fostran och omsorg. Därför är analysen syftesrelaterad eftersom resultaten ska förstås i 

relation till syftet. Benämningen exponerande kritik används för lyfta fram aspekter som 

möjligtvis tagits för givna. Med andra ord kan man via exponerande kritik synliggöra 

motsättningar inom en diskurs. En klargörande analys, vilken jag ämnar att använda, ska 

istället lyfta fram de möjligheter och alternativ som finns till att utforma en verksamhet, i 

detta fall utbildning (Säfström & Östman 1999). Mina analysredskap kommer således att vara 

klargörande eftersom jag vill försöka se visionerna med skolan som verksamhet och vad som i 

dokumenten lyfts fram. 

 

Tillvägagångssätt 
Min analys kommer att vara inriktad på föreställningar kring lärare i utbildningspolitiska 

dokument. Jag har valt två olika utredningar om lärarutbildningar med cirka tio års mellanrum 

och jag kommer därför att försöka se om några förskjutningar kring den ideala bilden om 

läraren skett under den här tidsperioden. Jag som mottagare av texten har en förförståelse 

kring lärares uppdrag eftersom jag genomgått en över 4 års lång utbildning. Den har inneburit 

att vi behandlat lärarens uppdrag i olika sammanhang och även om vi inte har diskuterat vad 

som anses vara den ideala läraren så har jag en egen uppfattning från tidigare. Detta kan 

komma att påverka utfallet för min uppsats. Tolkningen sker delvis utifrån mina egna tidigare 

föreställningar och blir således hermeneutisk till sin art. Jag har valt att systematisera min 

empiri genom att först, utifrån Landahls tre begrepp lärande, fostran och omsorg, ta mig an 

utredningarna var för sig. Sen kommer jag att jämföra de båda utredningarna med varandra 

för att se om några förskjutningar skett kring innebörden av den ideala läraren. Analysen ska 

försöka klargöra den politiska innebörden av läraryrket i de utbildningspolitiska dokumenten 

och i ett vidare sammanhang lyfta fram förväntningarna på yrkesrollen som lärare. 
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Viktiga begrepp 
Landahl (2006) menar att lärande inom läraruppdraget består av själva kunskapsöverföringen. 

Jag tolkar den som en del av själva ämneskunskapen där läraren ska lära eleven att ta in den 

kunskap som omfattar ämnet. Fostran och omsorg hör, enligt Landahl (2006), till de sociala 

uppgifterna som ingår i lärarens uppdrag. Fostran kan utgöras av att skolan som verksamhet 

ska lära elever att förstå de kunskaper som man menar att varje medborgare under sin uppväxt 

bör lära sig och ta med sig in i vuxenlivet. Det handlar om att forma individer i ett samhälle. 

Fostran kan även handla om de normer och värden som skolan ingår i. Med andra ord kan det 

bland annat handla om att en elev passar tider, inte skolkar och inte behandlar någon på ett 

kränkande vis. Omsorgen utgörs av det ansvar som en lärare har för att eleven inte mår dåligt 

eller råkar illa ut. Om en elev mår dåligt på något vis är det via lärarens omsorg som detta 

uppdagas och åtgärdas om så är möjligt (Landahl 2006).  

 

Jag gör följande uttolkning av Landahls (2006) begrepp fostran och omsorg: Fostran handlar 

om två olika aspekter. Dels handlar fostran om att upprätthålla en viss ordning och dels om att 

forma framtida medborgare utifrån skolans värdegrund. Jag har valt att tolka 

föräldrakontakten som en del av omsorgsbegreppet eftersom en lärare själv kan välja vilken 

relation denne önskar att ha med föräldrar eller vårdnadshavare. Omsorg kan vara att vid en 

elevs eventuella lidande ringa hem till föräldrar eller vårdnadshavare för att läraren väljer att 

göra detta, inte för att läraren känner ett slags tvång att kontakta föräldrarna. 

 

Lärande: består av överföring av kunskap och kretsar främst kring ämneskunskapen. 

Fostran: att upprätthålla viss ordning samt att skolan som verksamhet ska lära elever att 

förstå de kunskaper som man menar att varje medborgare under sin uppväxt bör lära sig och 

ta med sig i vuxenlivet. 

Omsorg: Omsorgen utgörs av det ansvar som en lärare har för att eleven inte mår dåligt eller 

råkar illa ut samt av lärares kontakter med föräldrar. 
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Resultatredovisning 
Jag kommer här att utgå från Landahls (2006) tre olika begrepp lärande, fostran och omsorg 

för att i de två utbildningspolitiska dokumenten se vad som skrivs kring dessa begrepp. 

 

Lärarutbildningsutredningen Att lära och leda 
På våren 1997 tillsattes en kommitté som fick namnet Lärarutbildningskommittén (LUK 97). 

Syftet var att lämna förslag till en förnyelse av lärarutbildningen då utbildningsväsendet 

genomgått stora förändringar i Sverige. Skolan hade ändrats till mer mål- och resultatstyrning 

och ansvarsfördelningen mellan staten och kommunen hade konkretiserats. Den största 

anledningen till att den nya Lärarutbildningskommittén tillsattes var att man ansåg att 

samhällets allt större krav på kompetenser och specialiseringar måste mötas. 

 

Lärarutbildningsutredningen betonade flera faktorer som kommer att påverka lärares arbete 

och man lyfte även fram de krav som kommer att ställas på lärare. Det livslånga lärandet som 

omfattar individens lärande under hela livet påverkar också skolan.  

 

En konsekvens av samhällsomvandlingen förefaller vara att utbildning blir alltmer 

sammanflätad med själva arbetet. Ett lärande samhälle vidgar uppdraget för dem 

som utbildar sig till lärare (SOU 1999:63, s. 10).  

 

Lärarens arbetsuppgifter skulle komma att förändras på grund av ett mer informations- 

och kunskapsrikt samhälle. På grund av lättillgängligheten till information måste läraren 

utveckla en förmåga att kritiskt granska och utvärdera informationen samt hur elever 

omvandlar denna information till kunskap. 

 

Vidare förändras lärares arbete då decentraliseringen påverkar innehållet i lärares 

uppdrag. Ett större ansvar för elevernas utveckling av kunskaper krävs då det lokala 

ansvarstagandet ökar lärarnas möjligheter att styra undervisningen. Dessa kunskaper som 

elever ska tillägna sig handlar om lärares professionalism och att man som lärare kan 

förstå och hantera dessa kunskaper samt lärandets villkor. 
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Lärares kompetens bör inbegripa en grund inom läraryrket för ett livslångt lärande. Den 

process som anses vara professionell består av många olika förmågor och en 

grundkompetens som varje lärare bör ha: 

 

Det kan t.ex. gälla problemlösningsförmåga, förmåga att hantera sambandet mellan 

praktik och teori, förmåga att utveckla sin verksamhet, förmåga att fatta rationella, 

välunderbyggda beslut samt förmåga att ständigt lära nytt. [...] En sådan 

grundkompetens bör, enligt kommitténs uppfattning, omfatta kognitiv kompetens, 

kulturell kompetens, kommunikativ kompetens, kreativ kompetens, kritisk 

kompetens, social kompetens, och didaktisk kompetens (SOU 1999:63, s 11-12).  

 

Den uppgift som då handlade om att vara lärare hade i jämförelse med tidigare blivit 

mycket svårare:  

 

”Lärares uppgift har i allt större utsträckning blivit att få eleverna att sortera och 

bearbeta information för att de skall se och förstå sammanhang och samband” (SOU 

1999:63, s 41). 

 

Därför menade LUK 97 att man ställer högre krav på lärarnas kunskaper – både när det 

gäller bredd och djup genom att betona att: ”den lärande individen bör vara i centrum” 

(SOU 1999:63, s 43). 

Lärares lärandeuppdrag 

Utifrån de mål inom den samlade kompetensen som kommittén menar att en person med 

lärarexamen bör ha så betonar man gällande lärande: 

 

Vidare skall studenten äga sådan kompetens att han/hon kan: 

- skapa betingelser för och åstadkomma utveckling och lärande hos alla elever, 

- organisera begrepp, principer och information i omvärlden för att möjliggöra 

kunskapsbildning  inom de ämnen/ämnesområden utbildningen avser, 

- omsätta goda och relevanta kunskaper i ämnen/ämnesområden så att alla elever lär 

och utvecklas, 

- bedöma och värdera elevers utveckling och lärande...(SOU 1999:63, s 23). 

 

Lärarens roll som kunskapsförmedlare var inte lika självklar längre. Vissa begrepp såsom 

mentor, ledare, vägledare eller handledare har angett ett vidgat läraruppdrag. Lärarens uppgift 

handlade allt mer om att få eleverna att själva tolka och värdera den information som ska 
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omvandlas till kunskap. Lärarens roll är även att uppmuntra och stimulera eleverna samt 

skapa goda förutsättningar för individers lärande.   

 

Denna uppgift kräver, utöver egna grundläggande ämnesteoretiska kunskaper, goda 

kunskaper om både lärande och lärandets villkor och om elevernas olika möjligheter. 

[...] Den fokuseringen ställer krav på kunskaper om att det finns en variation i barns 

och ungdomars sociala och kunskapsmässiga utveckling och förståelse... (SOU 

1999:63, s 13). 

 

Det nya läraruppdraget inom det livslånga lärandet innebär att lärandet inte bara sker i formella 

skolmiljöer utan utgör allt mer en integrerad del av samhället. Ett lärande samhälle vidgar 

uppdraget för dem som utbildar sig till lärare. Vad som anses vara central och nödvändig 

kunskap blir dock allt svårare för lärare att avgöra.  

 

Kunskap finns inte i förpackad, överförbar form utan är något som individen 

tillägnar sig. Lärarens uppgift är att på bästa sätt försöka stimulera en sådan 

process.[...] Som lärare måste man därför kunna sätta in informationen i ett 

sammanhang och tillsammans med sina elever skapa kunskap. [...] Till skillnad från 

tidigare, då lärarna själva svarade för urval av innehållet i undervisningen, förväntas 

lärarna i samarbete med eleverna ta ställning till olika innehåll och konkurrerande 

källor (SOU 1999:63, s 53-54). 

 

Den skola och det samhälle som vi lever i styrs av ideologier och normsystem som också 

påverkar det nya informationssamhället menade utredningen: 

 

Läraren kan befinna sig på en plats, eleven på en annan och informationskällan på en 

tredje. Utmaningen ligger i att föra samma lärare och elever (individuellt eller i 

grupp) med källan så att ett gemensamt lärande uppstår. [...] Lärarutbildningen skall 

utformas så att den förbereder blivande lärare för att verka i ett alltmer kunskapsrikt 

arbetsliv och samhällsliv där kommunikationsteknik ingår som ett naturligt inslag 

(SOU 1999:63, s 53-54). 
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För lärare är det viktigt att uppmärksamma att det finns ett skapande för eleven inom alla 

områden. Som lärare bör man medvetet medverka till att öppna nya dörrar så att skolans 

värld integrerar kulturen i det vardagliga arbetet. 

 

Läraren måste stödja barn och ungdomar så att de utvecklar förmågan att omgestalta 

det redan välkända. Därför måste läraren också utmana barns och ungdomars 

föreställningar och visa på andra kulturerfarenheter, konstnärliga språk och 

kulturmöten (SOU 1999:63, s 56).  

 

På grund av det ökade lokala ansvarstagandet inom den pedogogiska verksamheten, med den 

målstyrda skolan som arbetsplats, så ska personalen få ökade möjligheter men även 

skyldigheter att utveckla verksamheten. Läraryrket har givits fler uppgifter då 

kunskapsprocessen styrs lokalt och därför har lärarkåren fått ett ökat ansvar för elevernas 

kunskapsutveckling. Personalens professionalitet är vad som utgör grunden för en medveten 

och föränderlig skola. 

 

För utbildandet av lärare utgör själva lärandet och dess tillämpning ett övergripande 

kunskapsområde [...] en stor del av lärares professionalism ligger just i att förstå och 

hantera kunskaper och lärandets villkor. Blivande lärare skall själva ställa frågor om 

hur de ser på kunskap... (SOU 1999:63, s 58).  

 

Att vara en professionell lärare beskrivs som att man är en reflekterande praktiker. En 

blivande lärare ska ha insikt om hur viktigt det är att ”själv kunna lära om det egna arbetet i 

det egna arbetet, dvs lägga grunden till ett livslångt lärande inom yrket” (SOU 1999:63, s 67) 

och utveckla sin förmåga att ha en överblick över undervisningen samtidigt som läraren håller 

flera alternativ öppna. 

 

En av lärarutbildningens mest centrala uppgifter nu blir att se till så att de blivande lärarna får 

tillräckligt med insikter i hur kunskap bildas: 

 

De blivande lärarna måste få möjlighet att tilllägna sig begrepp från olika 

kunskapsområden på ett sådant sätt att de kan användas som intellektuella verktyg i 

många olika pedagogiska sammanhang. [...] Det krävs bl.a. även kunskaper om 

skolan som organisation, dess relation till samhället samt samhällets uppdrag för den 

pedagogiska verksamheten. [...] En central uppgift för lärare är att arrangera 

inlärningssituationer så att någon annan lär sig något. En kompetent lärare hanterar 
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det innehåll som beskrivs i läroplaner på ett så mångfacetterat sätt att samtliga barn 

och elever kan tillgodogöra sig innehållet (SOU 1999:63, s 78-79). 

 

 

Läraren ska själv ta del i inlärningsprocessen för eleverna och se till så att de utvecklas så att 

barnet/eleven når en högre kunskapsnivå. Som en expert på lärande är lärarens roll att se till 

så eleverna utvecklar egna kunskaper. Utgångspunkten för lärande är att det skapas en process 

där individen själv lär sig, inte att någon lär individen. Därför bör lärarstudenter lära sig att  

 

bearbeta olika kunskapsbegrepp och relatera kunskapssyn och människosyn till 

undervisning och lärande (SOU 1999:63, s 82). 

 

Fokus bör riktas mot bildandet av kunskap. I relation till lärande så ska alla elever ha 

möjligheter att samspela med en erfaren lärare inom varje ämne. Därför måste varje lärare ha 

en kunskap inom det ämnet som eleven kan ta del av. Dessa ämneskunskaper krävs för att 

läraren ska kunna se relevansen i ämnet och kunna avgöra vad som bör lyftas fram i 

undervisningen. Kunskapen i och om sina ämnen, att problematisera kunskapsinnehållet i 

relation till barn och ungdomar, förstå läroplanens övergripande mål gällande begrepp och 

konstruerande av mening samt att kunna utgå från barns och elevers tankeprocesser ses som 

de mest sammanfattande kraven hos en blivande lärare (SOU 1999:63). 

 

Lärares fostransuppdrag 

Den värdegrund som samhället vilar på består av ett fundament av värden där 

demokrati, individens frihet, solidaritet med svaga och utsatta samt alla människors 

lika värde utgör stommen av värdegrunden. Som lärare är det viktigt att reflekterar 

över hur dessa värden ska förmedlas och överföras till sina elever. En ömsesidig 

respekt krävs, vilket ställer krav på lärarens kompetens: 

 

...fungera tillsammans med människor samt kunskap om människor och de processer 

som verkar när människor söker samverkan (SOU 1999:63, s. 10).  

 

Lärare måste vara mer förberedda på att möta helt andra grupper av elever än vad man 

utbildats till då samhällets snabba omvandling gör att nya arbetsuppgifter och 

arbetssituationer ställer fler krav på lärarna. Därför måste kompetensutveckling ske och man 

talar om ett livslångt lärande eftersom den mångfald som existerar i skolorna förutsätter en 
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större kommunikativ och social kompetens bland lärare i skolorna. Olika språkliga och 

kulturella bakgrunder kräver detta och både den sociala och pedagogiska processen kommer 

att bli central för läraren.  

 

Värdegrunden ska prägla skolans verksamhet och man bör som lärare: 

 

tydligt ta avstånd från och aktivt motverka företeelser som hotar något av 

samhällsfundamenten. Studenterna skall lära sig att identifiera och kritiskt pröva värden 

och normer i verksamhetens styrdokument och i konkret handling (SOU 1999:63, s 14). 

 

Det nya läraruppdraget innebär nya uppgifter för lärarutbildningen. I samhället äger många 

förändringar rum vilka är avgörande för all utbildning: 

 

En lärare är med om att påverka utformningen av framtiden och måste ha förmåga att 

möta förändringar i samhället. [...] Det handlar också om de sociala och kulturella 

förändringar som nu äger rum, vilka medför nya krav på dem som på olika sätt är 

engagerade i utbildning och undervisning (SOU 1999:63, s. 10)  

 

Mål som utgör den samlade kompetensen hos en person med lärarexamen gällande fostran: 

 

Vidare skall studenten äga sådan kompetens att han/hon kan: 

- förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund,  

- orientera sig om, analysera och ta ställning till allmänmänskliga frågor och förändringar i 

 omvärlden ...(SOU 1999:63, s 23). 

 

Lärarens roll som som kunskaps- och värdebärare blir allt mer väsentligt och ökar kraven på 

lärare som etiskt och moraliskt handlande människor. 

 

En lärare som utbildas till att vara med om att påverka utformningen av framtiden 

utvecklar också förmågan att möta förändringar i samhället (SOU 1999:63, s 49).  

 

Lärarens nya uppdrag och lärarutbildningens nya uppgift är att barn, ungdomar och vuxna 

ska utbildas så att de mer självständigt ställer frågor, söker svar och prövar fakta.  

 

Förändringstakten i samhället och i arbetslivet ökar, vilket förstärker kravet på 

människors kunskaper. Utbildning är den främsta framgångsfaktorn både för den 

enskilda människan, för samhället och för företag. Lärarna är nyckelpersoner i 
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utvecklingen av kompetensen hos elever och studerande på alla nivåer.... (SOU 

1999:63, s 41). 

 

De kulturella och sociala förändringarna som sker är väldigt betydande för vår omvärld och 

för all utbildning. Bland annat poängteras att: 

 

Nya språkliga, etniska och religiösa grupper medför förväntningar på en vidgad 

socio-kulturell kompetens hos samhällsmedborgare i allmänhet och hos yrkesutövare 

med samhällsuppdrag, såsom lärare, i synnerhet [...] Som lärare förväntas man stödja 

barn och ungdomar så att de både blir medvetna om det egna och delaktiga i det 

gemensamma kulturarvet. [...] Det ställer krav på att lärare dels utbildas för att kunna 

verka i en mångkulturell skola, dels utvecklar förmågan att kunna förbereda barn och 

ungdomar för ett liv i ett mångkulturellt samhälle (SOU 1999:63, s 50-51). 

 

Värdegrunden är basen för den pedagogiska yrkesverksamheten och därför är det viktigt att 

skolan förmedlar värdegrunden på ett sätt så att barn och ungdomar kan förhålla sig till den: 

 

Den ökade komplexiteten i samhället gör att det ställs högre krav på 

medborgarrollen. [...] Skolan förväntas därför utbilda alla elever för såväl 

samhällslivet, kulturlivet, fritidslivet som yrkeslivet (SOU 1999:63, s 52). 

 

Som lärare bör man ha kunskaper kring hur en skola styrs via regler, normer och ideologier. 

Reflektion och kritiskt tänkande utgör nu en del av yrkeskvalificeringen och läraruppdraget 

innebär även att man har förmågan att skapa en demokratisk dialog. 

 

Läraren måste bli en samarbetspartner som erhåller sin postition genom förtroende, 

lyhördhet och ett utvecklat etiskt handlande, vilket svarar mot inslag i en social 

kompetens. Läraren har här genom sitt uppdrag ett större ansvar för att iscensätta en 

verksamhet som innebär att elever och lärare utvecklar ömsesidig respekt (SOU 

1999:63, s 53). 

 

Skolan som verksamhet är det enda instrument i samhället som når alla barn och ungdomar.  

Därför fokuserar man allt mer på lärarens soiala kompetens och hans/hennes människosyn, 

värderingar och yrkesetik. 

 

Lär de sig inte respekt och engagemang för demokrati och demokratiska spelregler i 

skolan är det inte säkert att de lär sig detta. [...] Läraren har därför en strategisk 

position i barns och ungdomars liv. [...] Det medför att lärarutbildningen skall utbilda 
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lärare som kan svara för att barn och ungdomar lär sig om världen och om sig själva 

så att de kan utvecklas till att bli ansvarsfulla samhällsmedborgare (SOU 1999:63, s 

80).  

 

Den värdegrund som samhället vilar på och som skollagen samt läroplanerna menar att även 

skolan ska vila på utgörs av etik, jämställdhet, moral, demokrati och jämlikhet. Det är varje 

lärares uppgift att se till att dessa samhällsfundament efterföljs. Samhällsfundamenten utgörs 

av individens frihet och integritet, jämställdhet mellan könen, respekt för människors lika 

värde, omsorg om den som har det svårt samt det personliga ansvaret och respekt för den 

gemensamma miljön. I relation till detta är läraren en viktig vuxen i barns och ungdomars liv 

och därför den personen som ska föra vidare dessa samhällsfundament till nästa generation. 

Ett interkulturellt perspektiv bör höra till lärarens yrkeskunskap eftersom han eller hon 

kommer att arbeta med elever som har olika kulturella bakgrunder och erfarenheter (SOU 

1999:63). 

Lärares omsorgsuppdrag 

Utifrån de mål som utgör den samlade kompetensen hos en person med lärarexamen och de 

egenskaper som denne bör ha så betonar man gällande omsorg att läraren ska kunna 

samarbeta med föräldrar eller vårdnadshavare och kunna informera dem vid behov. 

 

Utbildningen har visat sig ha svårt att hos studenterna utveckla de kompetenser som 

hänger samma med lärarens sociala och elevvårdande uppgifter...(SOU 1999:63, s 

43). 

 

Samhället tycks på ett mer genomgripande sätt än tidigare generationer påverka barn och 

ungdomar.  

 

Saknas tid och möjlighet till ett närmare umgänge mellan barn och vuxna inverkar 

det inte bara på familjerelationen utan också på själva identitetsskapandet: Minskar 

bindningen till familjen ökar socialisation och identitetsskapandet i andra 

sammanhang (SOU 1999:63, s 51-52).  

 

Ett allt större ansvar tillfaller därför på skolan som verksamhet: 

 

Det sker bl.a. genom att man som vuxen tillskapar värden – i form av kulturella 

värderingar, demokratisyn, moraluppfattningar och attityder – och överför dessa 
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värden, men också att man tar ansvar för barns och ungdomars sociala och fysiska 

välbefinnande (SOU 1999:63, s 51-52).  

 

Läraren ska ha kännedom om elevens sociala bakgrund och dennes intressen och tidigare 

erfarenheter. Föräldrakontakten betonas på flera ställen: 

 

Att kunna informera och samarbeta med föräldrar är en väsentlig del av det nya 

läraruppdraget och en förutsättning för att den pedagogiska verksamheten skall 

kunna utvecklas (SOU 1999:63, s 51-52).  

 

Varje elev är en individ med egna möjligheter och behov. Därför måste varje elev bli 

bekräftad som individ och uppleva skolan som meningsfull.  

 

...den blivande läraren skall dessutom få insikt i hur lärare samverkar med föräldrar. 

Det gäller t.ex. hur man som lärare skapar genuina möten som kännetecknas av 

förtroende och ömsesidighet (SOU 1999:63, s 93). 

 

Varje elev är olik den andre och därför bör lärarutbildningen ge blivande lärare kännedom om 

hur planeringen ska ske så att alla får samma möjligheter trots olika behov för att lära och 

utvecklas (SOU 1999:63). 
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Lärarutbildningsutredningen En hållbar lärarutbildning 
Den 20 juni 2007 fattade Sveriges regering ett beslut om att tillföra en ny 

lärarutbildningsutredning med syfte att möta den kritik som tidigare utredning fått. Där har 

kritiken bland annat handlat om en bristande vetenskaplig grund och avsaknad av stora och 

viktiga kunskapsområden. Utgångspunkter i den nya utredningen var att lärarutbildningen 

skall vara en akademisk yrkesutbildning, professionalitet och hög kvalitet skall prägla 

utbildningen och den status som idag existerar inom lärarutbildningen ska höjas. En 

utbildningsvetenskaplig kärna ska som gemensam grund för alla lärarstuderande utgöra de 

mest centrala delarna av läraryrket. Den innebär skärpta kunskapskrav samt fördjupning och 

effektivitet inom de ämnen som hör till yrket. 

 

De mest centrala och generella aspekter som hör till läraryrket, och som handlar om 

lärares kunskaper, samlas i den utbildningsvetenskapliga kärnan med åtta moment: 

 

- Utbildningens organisation och villkor, demokratins grunder 

- Läroplansteori och didaktik 

- Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik 

- Utveckling och lärande 

- Specialpedagogik 

- Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap 

- Bedömning och betygsättning 

- Utvärdering och utvecklingsarbete (SOU 2008:109, s 197-198).   

Lärares lärandeuppdrag 

Utredningen vill förstärka ämneskunskaperna inom lärarutbildningen och stor vikt fästs 

vid ämnesdidaktiken. 

 

Det didaktiska perspektivet ska vara närvarande i undervisningsämnena...(SOU 

2008:109, s 17). 

 

En grundlärarexamen samt ämneslärarexamen innebär att en student, inom begreppen för 

kunskap och förståelse, ska: 

 

...visa sådan kunskap om lärande och undervisning som krävs för den verksamhet 

och inom de ämnesområden som utbildningen avser (SOU 2008:109, s 43).  
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Det är även väsentligt att studenten kan analysera elevers kunskapsutveckling samt har 

egna kunskaper i hur man sätter betyg. Väsentligt är att alla barn och elever får ta del av 

en verksamhet där de kan lära och utvecklas och att läraren har tillräckliga kunskaper 

gällande olika ämnesområden och om lärande. Beträffande färdighet och förmåga så ska 

en färdigexaminerad student inom lärarutbildningen självständigt kunna genomföra samt 

utvärdera undervisningen och elevers lärande i förhållande till verksamhetens mål.  

 
Läraryrket, oavsett skolform och ålderskategori, är ett kunskapsyrke [...] 

Kunskapsutvecklingen är snabb på de flesta områden, och en professionell lärare ska 

hålla sig á jour med aktuella rön såväl inom sina undervisningsämnen som inom det 

utbildningsvetenskapliga området (SOU 2008:109, s 56). 

 

 

Didaktiken och läroplansteorin i relation till läraryrket sammanfattas med fyra 

väsentliga frågor: 

 

- Hur väljs kunskap ut för lärande?  

- Hur organiseras kunskap för lärande? 

- Hur presenteras kunskap för lärande? 

- Hur formas medborgarna genom skolan? (SOU 2008:109, s 201).   

 

Den nya lärarutbildningen måste få en mer vetenskaplig grund där olika inslag av psykologi 

och sociologi ska integrera mycket av kunskaperna som lärare har. Den pedagogiska 

psykologin handlar främst om människans lärande. Ju mer kunskap en lärare har om elevers 

lärande, desto mer förstår läraren villkoren för elevernas inlärning. Den pedagogiska 

psykologin handlar om hur människor lär sig kunskaper och färdigheter och hur människor 

förändras och utvecklas.  

 

En professionell lärare är expert på undervisning och lärande för en viss åldersgrupp 

och vissa ämnen (SOU 2008:109, s 421). 

 

Den kognitiva psykologin som nämns fokuserar på hur kunskap bevaras, alltså hur den 

erövras, representeras och används via minnet. Den kognitiva psykologin används därför på 

sina håll inom pedagogiken.  

 

Strävan i undervisningen måste vara att ta fasta på fakta och principer som har hög 

potens, i den bemärkelsen att de ger nyckeln till förståelse av en rad andra fakta och 
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principer, fakta som har tankeväckande kraft och som kan bidra till en kvalitativ 

omorganisering av kunskaperna (SOU 2008:109, s 203).  

 

Det kan finnas språkliga problem som kan leda till svårigheter inom skolan. Elever som inte 

har svenska som förstaspråk kan ha svårare att ta till sig ett språk på en djupare nivå och 

därför kan läsförståelsen bli ett problem. Även kulturella olikheter kan påverka läsningen 

eftersom en del kulturer inte värderar läsning lika högt som muntligheten. Dessa två, 

språkliga och kulturella faktorer, ska dock inte betraktas som ett hinder i skolan där lärarna 

inte har negativa förväntningar på eleverna med invandrarbakgrund (SOU 2008:109). 

Lärares fostransuppdrag 

En grundlärarexamen samt ämneslärarexamen innebär att en student, inom begreppen för 

kunskap och förståelse, ska:  

 

...visa kunskap om betydelsen av ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska 

verksamheten och vid presentation av ämnesstoffet...(SOU 2008:109, s 44). 

 

Gällande färdighet och förmåga ska en lärarstudent besitta kunskaper i att kunna förankra 

samhällets och demokratins värdegrund samt förmedla detta till sina elever. De regelverk 

som ska motverka diskriminering och kränkande behandling av elever hör till lärarens ansvar 

att föra vidare. Gällande de mänskliga rättigheterna ska läraren med hänsyn till dessa kunna 

göra relevanta bedömningar inom det pedagogiska arbetet utfrån samhälleliga, vetenskapliga 

och etiska aspekter.  

 

Jämställdhet är ett ett exempel på ett perspektiv som ska prägla all akademisk 

utbildning [...] Utredningen rekommenderar också varmt att man inom 

lärarutbildningen arbetar för att integrera ett genusperspektiv i undervisningen (SOU 

2008:109, s 56). 

 

Lärare bör ha ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt vilket även är viktigt att 

föra vidare till eleverna: 

 

Det moderna svenska samhället berömmer sig av tolerans, demokrati, och öppen 

diskussion. Samtidigt ställs, precis som alltid i historien, krav på att skola ska lära ut 

vissa värderingar som samhället omfattar. [...]...skolan förväntas förmedla samhällets 

värderingar till det uppväxande släktet (SOU 2008:109, s 193).  
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Skolan som verktyg och de rådande idealen är vad som ska påverka eleverna. Jämställdheten 

nämns som ett av samhällsidealen där man via kunskaper och diskussioner för demokratin 

och samhällets utveckling vidare. Viktigt är att ha kunskap om demokratins grundvärden och 

hur de i praktiken kan tillämpas. 

 

En av skolans viktigaste uppgifter är att fostra till demokrati. För blivande lärare är 

det därför nödvändigt att själv känna till demokratins teoretiska grund men också att 

behärska dess praktiska former, bl.a. mötesteknik (SOU 2008:109, s 199).   

 

Gällande den pedagogiska psykologin så handlar den, enligt lärarutredningen, inte enbart 

om hur färdigheter och kunskaper kring människor utvecklas utan den handlar även om 

”människoblivandet i vidare mening...” (SOU 2008:109, s 203). De krav som ställs på 

medborgare gällande social förmåga och ansvarstagande, samt utvecklandet av ett 

moraliskt sinne, hör även det till fokuset inom den pedagogiska psykologin. 

 

Undervisning är i grunden fråga om möten mellan människor. En förutsättning för att 

dessa möten ska bli framgångsrika är att lärare och elever kan leva sig in i varandras 

tankar, känslor och avsikter samt att vi kan ta varandras roller, förstå vad den andra 

vet och inte vet, vad han eller hon har för uppfattningar och trosföreställningar (SOU 

2008:109, s 215).  

 

Lärarens pedagogiska ledarskap i relation till problemlösning innebär att han eller hon 

använder demokratiska beslutsmetoder. Den gemenskap som finns i klassrummet ska 

vara meningsskapande (SOU 2008:109). 

Lärares omsorgsuppdrag 

En lärare ska som nyexaminerad kunna samarbeta med föräldrar och vårdnadshavare 

samt informera dem om så skulle behövas. Studenten ska även ha en empatisk förmåga 

och visa att denne har självkännedom. 

 

En del blivande lärare har lättare än andra att utveckla goda relationer till sina elever 

vilket kan vara en av anledningarna till att de valt att bli lärare. Utredningen vill i relation 

till detta ändå påpeka att det stöd som läraren kan ge sina elever inte får överdrivas så att 

eleven inte blir självständig.  
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Ingenting är egentligen viktigare än att läraren förmår utveckla en nära och varm 

relation till sina elever. Flera studier visar på den avgörande roll som en god relation 

har för barnets fortsatta utveckling (SOU 2008:109, s 216).  

 

 

Det är särskilt viktigt för barn och elever som far illa i sina hemmiljöer att en varm relation 

med läraren etableras. Vart tionde barn illa i hemmen i form av kränkningar, övergrepp eller 

misshandel. Det hör till skolans skyldighet att man vid misstankar anmäler att en elev far illa 

till socialtjänsten. Det visar sig dock att för lite anmälningar görs, vilket tros bero på 

okunskap. Barn som är utsatta visar sig vara mer skyddade om de finner en trygghet i skolan 

och att läraren ses som en betydelsefull person. Föräldrasamverkan är även det ett viktigt 

moment. Lärare som är verksamma i grundskolans senare år samt gymnasium måste i 

relation till elever och den ålder de arbetar med få större insikt i ungdomars sociala liv där 

internet blivit en allt större del (SOU 2008:109). 

 

Diskussion 

Lärares lärandeuppdrag 
Det uppdrag som LUK 97 menar gäller lärare innebär att en god grund bör skapas för att 

eleverna på bästa möjliga sätt ska kunna ta in kunskap (SOU 1999:63). Wedin (2007) menar 

att lärarens relation avgör huruvida eleven kan utveckla kunskap eller inte och enligt LUK 97 

ska läraren även känna till elevernas möjligheter så att de på bästa möjliga sätt kan 

tillgodogöra sig utbildningen. Hur kunskap ska förmedlas är dock svårare att avgöra enligt 

LUK 97 och läraren måste tillsammans med eleven bearbeta den mest relevanta 

informationen i den lärande miljön. Informationen måste sättas i sitt sammanhang och därför 

måste läraren och eleven i samspel kunna utgöra vad som är relevant innehåll i 

undervisningen (SOU 1999:63). 

 

Kompetensen hos läraren anses vara viktig och en av anledningarna kan vara att man vill 

stärka synen på den professionelle läraren. Ett livslångt lärande där läraren aldrig blir helt 

fullärd är eftersträvansvärt och den pedagogiska processen gäller därför även lärarna. 

Situationen som lärare befinner sig i är komplex eftersom den inte bara handlar om 

kunskapsöverföring utan även om kulturella aspekter eftersom varje elev har ett eget bagage 

som präglar på vilket sätt de kan ta till sig ny kunskap. Lärarens yrke handlar om bedömning 
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utifrån varje enskild individs situation vilket utgör en del av den autonomi och 

professionalism som ingår i läraryrket. LUK 97 menar att lärarens kunskaper är av stor 

relevans eftersom eleven måste få ta del av de kunskaper som en kunnig lärare kan dela med 

sig av inom ett ämne (SOU 1999:63). Sjöberg (2010) menar att goda kunskaper och förmågor 

hos en lärare bland annat utgörs av att han/hon aldrig anser sig vara helt fullärd inom sitt yrke 

utan ständigt måste söka ny fakta och även ha en god vilja till sitt yrke (Sjöberg 2010). Då kan 

man på bästa sätt möta den professionalism som LUK 97 menar att läraryrket bör ingå i och 

lyfta fram det mest relevanta i varje ämne, något som blir lättare om man som lärare är mer 

kunnig inom sitt ämne. I relation till pragmatismen kan läraren under tiden han/hon utövar sitt 

yrke nå fram till djupare insikter. Även om det likt pragmatismen är omöjligt att ha någon 

exakt metod eller regel så innebär det livslånga lärandet att även lärare ständigt tar in nya 

kunskaper i sin yrkesroll. Ifrågasättandet kan påbörjas då vi lär oss kunskapen eftersom vi 

under vägen dit kommer till nya insikter (Biesta & Burbeles 2003). Eleven, som är den som 

främst är i fokus, ska i samspel med läraren bearbeta kunskap då LUK 97 menar att läraren 

ska vara ett stöd för eleven inom själva lärandet (SOU 1999:63). Således stämmer detta med 

det som Wahlström (2009) betonar att undervisningen är ett redskap som ska underlätta för 

lärandet. Lärarens roll är att arrangera inlärningssituationer, menar utbildningsutredningen, 

och Granström (2007) anser att lärarens ledarskap är väsentligt för att eleven ska kunna 

analyseras utifrån sin egen självständighet. Landahl (2006) menar att lärandet är ett 

kunskapsuppdrag men det visar sig enligt LUK 97 vara mer komplext än att bara överföra 

kunskap. Möjligtvis är Landahls (2006) beskrivning av lärandeuppdraget så kortfattat på 

grund av att han valt att fokusera på fostran och omsorg. Vägen fram till kunskapsuppdraget 

präglas av de diskurser som omger själva läraruppdraget; professionalitet, kompetens, och 

kunskap inom den pedagogiska processen. Att få eleven att ta in kunskapen på bästa möjliga 

sätt utifrån sin egen situation och möjligheter är något som bör eftersträvas. Därför handlar 

lärandet inte enbart om kunskapsöverföring utan den handlar även om att se till varje enskild 

individ och utifrån det förstå vad denne kräver. Läraren måste tillsammans med eleven hitta 

en väg för denne att ta in information och omvandla detta till kunskap. LUK 97 betonar att 

lärandet i sig utgör ett eget kunskapsområde som handlar om att lärarens professionalism 

ligger i att kunna hantera lärandets villkor och därför måste en lärare ifrågasätta sin egen syn 

på kunskap.  

 

En hållbar lärarutbildning från 2007 betonar främst ämneskunskaperna som en lärare bör ha 

eftersom man vill förstärka ämneskunskaperna inom lärarutbildningen. Granström & 
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Colnerud (2002) menar att en kunskapsbas som vetenskaplig grund hör till ett professionellt 

yrke. Det är viktigt att läraren håller sig uppdaterad kring kunskapsutveckligen menar 

utredningen och detta kan relateras till de personliga egenskaper som Sjöberg (2010) menar 

att läraren bör besitta. Det är läraren själv som med sin inställning till sitt yrke bör ingå i ett 

livslångt lärande (Sjöberg 2010). Utredningen menar att pedagogisk psykologi lär 

yrkesverksamma lärare och blivande lärare hur kunskap tillägnas av människor (SOU 

2008:109). Pragmatismen som teori hjälper oss att ifrågasätta vad som är relevant att veta 

och lära ut eftersom man då fokuserar på en mer intersubjektiv kunskapsbildning snarare än 

en psykologisk kunskapsuppfattning (Biesta & Burbeles 2003). Tillsammans borde dessa två 

aspekter enligt min mening utgöra en mycket god grund för lärande. Utredningen betonar 

didaktiken inom varje ämne och att läraren bör besitta så mycket kunskaper inom varje ämne 

att han eller hon kan utvärdera elevens lärande. Mer fokus riktas mot presentationen av det 

som ska generera lärande eftersom ju mer kunskap en lärare har desto bättre blir själva 

lärandet (SOU 2008:109). Landahls (2006) något enkla begrepp för lärande som 

kunskapsöverföring passar bra in här om man ser till kunskapsuppdraget utan att gå in 

djupare på begreppet. Som yrkesverksam lärare bör man ifrågasätta sina egna kunskaper och 

om det finns någon relevans i det man lär ut. Utredningen betonar därmed att den kognitiva 

psykologin, som handlar om hur kunskapen presenteras, ska bidra till att den fakta som lärs 

ut genererar i ännu mer fakta.    

 

En förskjutning kan urskiljas då man i den senare utredningen från 2007 väljer att ifrågasätta 

lärarens avsikter med lärandet och vad som presenteras. Detta i jämförelse med LUK 97 som 

menar att det mest väsentliga är att skapa en miljö för lärande där elevens möjligheter att 

tillägna sig kunskaper lyfts fram. Det verkar mer väsentligt i den första utredningen att, 

utifrån varje individ, vara ett pedagogiskt stöd för själva lärandet. Den senare 

lärarutbildningsutredningen betonar mer hur läraren är expert på kunskaperna och att han/hon 

ska kunna möta de krav på god utbildning som samhället ställer. Därför verkar den senare 

utredningen mer inriktad på lärarens ämneskunskaper i jämförelse med LUK 97 som 

ifrågasätter hur pedagogiken i samspel mellan lärare och elev bör fungera.    

 

Lärares fostransuppdrag 
Lärarens fostrande roll är starkt framträdande då man nämner värdegrunden i Att lära och 

leda (SOU 1999:63). Landahl (2006) menar att fostran betyder att man som lärare bör lära 
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eleverna att följa normer i samhället. LUK 97 betonar att en yrkesverksam lärare ska ha 

kunskaper i att förstå den interaktion som sker mellan människor och varför den tar uttryck 

som den gör (SOU 1999:63). Ansvaret verkar ligga mer på lärarna vilket kan relateras till det 

som Wahlström (2009) menar att ansvaret blir mer centralt i det socialisations- och 

utvecklingsbetonande lärandet (Wahlström 2009). Den ideala läraren formeras som en etiskt 

och moraliskt handlande människa med förståelse för olika kulturer och ett samhälle i 

förändring. Läraren har den största rollen i att förmedla värdegrunden och demokratin 

eftersom skolan som verksamhet har möjlighet att påverka alla medborgare (SOU 1999:63). 

Här kan pragmatismens teorier tas i anspråk eftersom vi gällande våra handlingar kan tänka i 

termer av konsekvenser. Med andra ord kan lärarens roll bli mer givande om vi tänker över 

våra handlingar och vilka konsekvenser de kan få (Biesta & Burbeles 2003). Vidare betonas 

läraren sociala kompetensen specifikt och att denne måste besitta kunskaper om vilka 

värderingar och vilken människosyn samt yrkesetik som är eftersträvansvärd hos en lärare 

(SOU 1999:63). Således är det inte enbart ämneskunskapen som skapar diskurserna om den 

ideala läraren. En ideal lärare bör även vara en god människa som har rätta värderingar att 

förmedla till sina elever.   

 

I den senare lärarutbildningsutredningen En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) 

anser man det vara väsentligt att läraren är medveten om den värdegrund som demokratin 

vilar på och hur den i praktiken kan läras ut. Vid eventuella konflikter som kräver 

problemlösning måste läraren använda sig av demokratiska beslutsmetoder. Det är viktigt 

att läraren har en förståelse för olika kulturer och att människor tänker på olika sätt. Det 

är lärarens ansvar att verka för att eleverna utvecklar goda relationer till varandra (SOU 

2008:109). Även här kan Landahls (2006) syn på fostran tas i anspråk eftersom det 

handlar om att forma en individ som passar in i vårt samhälle. Vill man ta det ännu längre 

kan det likt Nordänger & Lindqvist (2010) betyda att skolans miljö ska innebära en 

trygghet för föräldrar och vårdnadshavare, och självfallet för eleverna (Nordänger & 

Lindqvist 2010). Lärarens uppgift i att forma eleverna till fungerande demokratiska 

medborgare ställer ganska bestämda krav på lärare. De bär det främsta ansvaret för att 

eventuella problem löses på ett demokratiskt vis och att eleverna således lär sig hur den 

värdegrund som samhället vilar på fungerar.  

 

I enlighet med Landahl (2006) så handlar fostran om samhällets krav på sina individer. 

Eftersom ständiga förändringar sker i samhället så måste man som lärare kunna möta dessa 
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förändringar vilket innebär ett nytt läraruppdrag. Det krav som samhället ställer på sina 

individer kräver också ett större engagemang hos lärarna och båda utredningarna anser att 

lärarens roll är mycket viktig. Värdegrunden utgör samhällets syn på vad som är viktigt. 

Någon större förskjutning mellan de två lärarutredningarna kan inte ses mer än att 

jämställdhet betonas något mer i den senare utredningen och man betonar genusperspektivet 

som viktigt i undervisningen. Annars verkar diskurserna om den ideala läraren vara 

samstämmiga vad gäller fostransaspekten. En lärare måste kunna förmedla demokratin till 

sina elever samt få dem att förstå innebörden av värdegrunden. De personliga krav som 

utredningarna ställer och som gränsar till ämnesområdena sociologi och psykologi verkar i 

mina ögon problematiska eftersom de egentligen inte ingår på något tydligt sätt i 

lärarutbildningen. Detta ter sig nästan orimligt eftersom man heller inte har några 

personlighetstest då man söker in till lärarutbildningar. Idag pågår dock en debatt om att 

införa lämplighetstest då man söker in till lärarutbildningar.  

 

Lärares omsorgsuppdrag 
Omsorg betonas utifrån LUK 97 genom att den pekar på de elevvårdande uppgifterna och 

utredningen menar att lärarutbildningen fallerat i att utveckla den kompetensen hos många 

lärare (SOU 1999:63). Omsorgen handlar enligt Landahl (2006) om att se till det lidande 

barnet och utredningen menar att lärarens roll är mycket väsentlig för att eleven ska må bra i 

skolan (Landahl 2006). Läraren har, menar LUK 97, ett ansvar för att eleven mår bra vilket 

kan knytas an till den forskning som betonar att förälder/vårdnadshavare samt elev ska känna 

en trygghet i skolan (Nordänger & Lindqvist 2010). Kontakten med föräldrar är väsentlig för 

att eleven ska fungera som person i skolan (SOU 1999:63). Detta kräver en social kompetens 

som nästan tas för given att en lärare besitter. Det handlar enligt min mening om krav som 

kan vara svåra att nå upp till. Relationen mellan lärare och elev, menar Landahl (2006), är 

kärnan i läraryrket men han påpekar också att just den aspekten får många lärare att känna sig 

otillräckliga i sin yrkesroll. LUK 97 menar att relationen mellan barn och vuxna i skolan 

påverkar elevens identitetsskapande. Med andra ord är det ganska genomgripande krav som 

ställs på lärare, krav som är viktiga men svåra att precisera och som därför inte kommer så 

tydligt till uttryck i utbildningen.  

 

Utredningen En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) betonar att en lärare bör ha en 

empatisk förmåga samt självkännedom. Det viktigaste är att en varm och nära relation 
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etableras mellan lärare och elev. Landahl (2006) menar att lärare ofta kan hamna i komplexa 

situationer som försvårar det pedagogiska arbetet eftersom de inte besitter tillräckligt med 

kunskaper kring de elevvårdande uppgifterna (Landahl 2006). Den senare 

utbildningsutredningen hänvisar till statistik som visar att vart tionde barn far illa i hemmen 

och att utsatta barn och elever finner en stor trygghet i skolan (SOU 2008:109). Detta förutsatt 

att läraren har de kunskaper som krävs för att utveckla nära relationer. Gällande barn som far 

illa så menar utredningen att allt för få anmälningar görs vilket tyder på okunskap hos lärare 

(SOU 2008:109). Wahlström (2009) menar att lärarens ansvar ökar i det 

socialisationsbetonade lärandet, vilket utredningen bekräftar. Trygghet för eleven, goda 

relationer samt samarbete med föräldrar eller vårdnadshavare betonas i utredningen. Man 

betonar även att trots att en viktig relation mellan lärare och elev är väsentlig så finns en gräns 

som innebär att eleven inte får bli allt för osjälvständig (SOU 2008:109).    

 

Båda utredningarna betonar kontakten med föräldrar/vårdnadshavare och menar att den är 

väsentlig för elevens välbefinnande. Den senare utbildningsutredningen hänvisar till vad 

statistik visat gällande utsatta barn och vill därför möjligtvis än mer trycka på vad som är 

väsentligt inom läraryrket, i förhållande till omsorg. Återigen betonas, i den första 

utbildningsutredningen, att elevens väg till målet är väsentligt för läraren att ha kunskap kring. 

LUK 97 verkar mer angelägna om att betona relationen mellan lärare och elev medan den 

senare utredningen betonar att lärarens roll ligger i att skydda eleven. Den goda viljan som 

Sjöberg (2010) menar att lärarprofessionalismen handlar om kan knytas an till omsorgen. Att 

ha en god vilja innebär även att man bryr sig om eleven och att lärarens attityd till sitt arbete 

präglar relationen till eleven. 

 

En avslutande sammanfattning 
Utifrån min empiri har följande frågeställningar formulerats: 

Hur formeras den ideala läraren i utbildningspolitiska dokument? Utifrån detta mer 

övergripande syfte kan följande frågeställning formuleras: 

- Vilka krav och förväntningar ställs på lärare utifrån ett utbildningspolitiskt perspektiv? 

 

I den första lärarutbildningsutredningen, Att lära och leda (SOU 1999:63), formeras den 

ideala läraren som en kompetent person som har förmåga att lösa problem men som även 

kan lyfta fram varje individ och få denne att ta in kunskap. Detta bör ske självständigt 
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med läraren som en stödjande person. Väsentligt är att kunskapen och den information 

som ges ska vara stimulerande för elevernas lärande. Förutom goda ämneskunskaper ska 

läraren förstå elevers möjligheter och därmed lärandets villkor. Det anses även vara 

viktigt att läraren själv ser till att få ett livslångt lärande då denne aldrig blir fullärd. En 

mångfasetterad lärare är idealet och läraren ska skapa möjligheter att få eleven att nå en 

högre kunskapsnivå utifrån elevens egna skapande. Slutligen ska läraren själv kunna 

avgöra vad som bör lyftas fram i undervisningen och därmed vara så pass erfaren att 

varje elev i relation till lärande finner en mening inom varje ämne.  

 

En lärare bör även vara medveten om den värdegrund som ska förmedlas till eleverna och 

använda demokratiska beslut vid eventuella problemlösningar. Lärarens uppdrag består i 

att, förutom kunskapsuppdraget, förmedla samhällsfundamenen så att eleverna och med 

andra ord medborgarna kan möta de framtida ideal som samhället kräver. Läraren måste 

även som värdebärare kunna möta de förändringar i samhället som tar form och vara 

nyckelpersonen i elevernas kompetensutveckling. Att elever visar varandra ömsesidig 

respekt faller på lärarens ansvar eftersom dennes sociala kompetens ska bana väg för 

detta genom sitt etiska handlande. Elevvårdande uppgifter, som också tillfaller läraren, 

handlar om lärarens ansvar för elevens välbefinnande i skolan. Kontakten med 

föräldrarna är mycket väsentlig och dessa möten ska utgöras av ett förtroende mellan 

lärare och förälder/vårdnadshavare (SOU 1999:63). 

 

I den andra lärautbildningsutredningen, En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109), 

menar man att lärarens kunskaper inom varje ämnesområde ska bidra till elevernas 

utveckling och lärande. Därför är läraryrket ett kunskapsyrke som innebär att man bör 

problematisera vad man som lärare tänkt lära ut. Läraren ska kunna analysera och 

utvärdera undervisningen i förhållande till de mål som verksamheten fört fram. Därför 

måste läraren förstå villkoren för elevernas inlärning. Läraren anses vara en expert inom 

undervisning och lärande beroende på vilken ålder han/hon undervisar i. 

 

Förutom själva kunskapsuppdraget, som innebär en expertis inom ämnesområdet, ska 

läraren även utifrån etiska och samhälleliga aspekter kunna förmedla demokratin till sina 

elever. De mänskliga rättigheterna ska fungera som ett regelverk då kränkande 

behandling och diskriminering inte får förekomma i skolan, vilket läraren ska motverka.  
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Den empatiska förmågan hos läraren betonas i den senare utredningen. Hon/han ska även 

visa självkännedom samt ha förmågan att bilda varma relationer till sina elever utan att de 

blir osjälvständiga. En varm relation är nämligen en förutsättning för elevernas fortsatta 

utveckling. Som lärare är det även väsentligt att denne anmäler till socialtjänsten om en 

elev skulle råka illa ut (SOU 2008:109). 

 

Avslutningsvis går det att peka på vissa förskjutningar mellan de båda 

lärarutbildningsutredningar, främst gällande lärandet. De båda utredningarna betonar elevens 

villkor för inlärning och relevansen av lärarens kunnighet. Den första 

lärarutbildningsutredningen menar att läraren bör lyfta fram eleven för att visa på dennes 

individualitet och möjlighet till inlärning och att läraren skapar denna miljö. Den senare 

utredningen menar att det är av stor relevans att läraren själv reflekterar över sitt uppdrag och 

därmed analyserar och utvärderar sitt kunskapsuppdrag. Således formeras den ideala läraren 

som en person med med goda kunskaper inom lärande. En lärare bör dock även vara en etiskt 

och moraliskt handlande människa med kunskaper i sociala och elevvårdande uppgifter.   
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Val av teori och metod 
I denna uppsats har olika uppfattningar kring lärarens professionella roll behandlats. Den 

forskning som valts ut har haft relevans för uppsatsens syfte. Forskningen har till stor del 

behandlat lärande men även andra aspekter kring lärarrollen. Möjligtvis hade ett mer 

historiskt perspektiv varit intressant att föra in gällande lärarrollen och olika 

utbildningsutredningar. Då detta inte var syftet med uppsatsen anser jag att avgränsningen 

som gjorts känns relevant. Ett större historiskt perspektiv vore möjligtvis något att forska 

vidare om.  

 

Den kvalitativa metoden som använts för att tolka lärarutbildningsutredningarna har inneburit 

att de utbildningspolitiska dokumenten blivit något subjektivt bedömda. Detta är dock 

oundvikligt vid användandet av en kvalitativ metod. Jag ansåg att metoden var den mest 

lämpliga för att få svar på mina frågeställningar. På detta sätt kan man få en djupare 

förståelse för innebörden av texterna. 
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