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9. Ilse Hakvoort 
 
 
 

LIVSKUNSKAP I LÄRAR-
UTBILDNINGEN? 

 
 
Jag har aldrig stött på en kurs, en inriktning eller en specialisering i 
lärarutbildningen i Göteborg som bär namnet livskunskap, inte i Lä-
rarprogrammet 2001 (LP01) och inte heller i de fyra lärarprogram 
som startade hösten 2011 (LP11). Att livskunskap inte finns som ett 
formellt framtaget ämne i skolan kan vara en av orsakerna till att 
livskunskap inte finns som ett ämne eller kursnamn i lärarutbildning-
en. Dock är det inte alls säkert att det enbart beror på detta. Att be-
greppet livskunskap inte används som ämnes- eller kursnamn betyder 
emellertid inte att livskunskapsinnehåll inte har kommit in i lärarut-
bildningen. I lärarutbildningen finns sedan länge en del som alla 
studenter behöver läsa, nämligen det Allmänna Utbildningsområdet i 
LP01 (AUO, 90 hp) och den utbildningsvetenskapliga kärnan i LP11 
(60 hp). I denna del har livsfrågor, värdegrund, etik, moral, sex- och 
samlevnadsfrågor samt makt, sociala relationer, konflikthantering 
och ledarskap fått en naturlig plats. Jag har kollegor som anses vara 
experter, forskare eller i övrigt kompetenta inom dessa områden.  
 
Livskunskap - ett flertal ämnen 
Det finns ett flertal anledningar till att begreppet livskunskap inte 
flitigt används inom lärarutbildningen. En anledning ligger i svaret 
på frågan Vad är egentligen Livskunskap? I antologierna Livskun-
skap på schemat: Om skolan, riksdagen och lusten att berätta (Sevé-
us, 2010) och Livskunskap i skolan: Röster från klassrum och sam-
hälle (Sevéus & Terjestam, 2011) framkommer det att livskunskap 
innehåller många olika kunskapsområden. Varje område som be-
handlas i dessa antologier, till exempel värdegrund, konflikthanter-
ing, mobbning, sociala relationer och etik, anses inom akademien 
vara akademiska forskningsfält där forskare har formulerat de frågor, 



 2	  

teoribildningar, centrala begrepp och fokus som de anser viktiga. 
Dessutom är alla de ovan nämnda forskningsfälten tvärvetenskapliga. 
Det innebär att forskare med olika bakgrund, och därmed olika teori-
bildningar och forskningssubjekt, deltar i att formulera och skapa 
forskningsfältets innehåll. Enligt Camilla Löf, som skrev doktorsav-
handlingen Med livet på schemat. Om skolämnet livskunskap och den 
riskfyllda barndomen (Löf, 2011), ger det en missvisande bild att 
kalla livskunskap för ett ämne (s. 14). Alltså, utgår jag från att livs-
kunskap innehåller ett flertal ämnen. 
 
Begreppet livskunskap i styrdokument 
Den andra anledningen till att begreppet livskunskap sällan används 
inom lärarutbildningen är att begreppet inte förkommer i de styrdo-
kument som skrivits av såväl Högskoleverket som Skolverket där 
andra begrepp istället används. Innehållet och upplägget i den nuva-
rande lärarutbildningen styrs i stor utsträckning av Högskoleverkets 
examensbeskrivningar och den föregående propositionen från reger-
ingen, Bäst i Klassen – en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89, 11 
februari 2010). Enligt propositionen bör den utbildningsvetenskapli-
ga kärnan innehålla ”jämställdhet”, ”hållbar utveckling och sex- och 
samlevnad” samt ”generella kunskaper om de övriga områden som 
skolans värdegrund, så som den definieras i läroplanerna för skolvä-
sendet, omfattar.” (s. 37)  
 
Utredaren har föreslagit att ett antal områden bör ingå i den utbild-
ningsvetenskapliga kärnan. Ett av dessa områden har fått namnet 
sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och det är den 
terminologi som används i lärandemålen i examensbeskrivningarna 
för alla fyra lärarexamina (förskollärarexamen, grundlärarexamen, 
ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen) och följaktligen som ett kurs-
namn vid ett flertal lärosäten, dock inte alla. I de olika läroplanerna 
används begrepp som värdegrund, alla människors lika värde, jäm-
ställdhet, ingen skall i skolan utsättas för diskriminering samt ten-
denser till trakasserier och kränkande behandling skall aktivt mot-
verkas.  
 
Att utveckla ett förhållningssätt 
Kan livskunskap bli ett ämne i lärarutbildningen när våra skolmyn-
digheter vill att arbetet med livsfrågor handlar om ett förhållnings-
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sätt? I Skolverkets rapport Förskolans och skolans värdegrund – 
förhållningssätt, verktyg och metoder (2011b, s. 8) anges att ”Arbetet 
med värdegrunden handlar i praktiken främst om att utveckla ett 
förhållningssätt. Förhållningssättet ska bygga på grundläggande de-
mokratiska värderingar och genomsyra den pedagogiska vardagen 
såväl i undervisningen som i alla formella och informella möten och 
aktiviteter.”  
 
Som jag tolkar texten innebär det att även varje lärarutbildare ska 
utveckla ett förhållningssätt. Som lärarutbildare kan jag inte bara 
prata om värdegrund, alla människors lika värde, likabehandling, 
jämställdhet, grundläggande demokratiska värderingar etc utan jag 
behöver med omsorg se till att det jag gör i min undervisning och i 
mina formella och informella möten med lärarstudenter och kollegor 
stämmer överens med ett sådant förhållningssätt – en process som 
kräver reflektion och ökad medvetenhet.  
 
Frågor som är relevanta att ställa är till exempel följande:  
– Stämmer mina arbetsformer överens med de grundläggande de-

mokratiska värderingarna? 
– Är det fortfarande möjligt att använda en överföringspedagogik? 
– Stämmer mina arbetsformer överens med de lärande-teorier som 

är aktuella? 
– Hur skapar jag möjligheter för lärarstudenter att vara delaktiga 

och aktiva? 
– Kan jag verkligen värdesätta studenter som sitter tysta och lyss-

nande på en stol i en föreläsningssal när mitt mål är att alla ska 
vara aktiva? 

– Vilka normer och värderingar finns att upptäcka i vad jag gör? 
– Särbehandlas någon? 
 
Ett mångfacetterat kunskapsområde 
Är kanske en av farhågorna att Livskunskap kan tolkas som ett pro-
gram istället för ett mångfacetterat kunskapsområde som utformas på 
vetenskapliga grunder och utifrån beprövade erfarenheter? I den se-
naste Utvärdering av metoder mot mobbning (Skolverket, 2011a) 
anger Skolverket tydligt i sina slutsatser att inte något program mot 
mobbning i sin helhet rekommenderas och att framgångsrika och 
icke-framgångsrika insatser har blivit fokus i utvärderingen. Inom 
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ramarna för detta kapitel anser jag inte att en kritisk diskussion kring 
denna utvärdering ryms, men jag vill uppmärksamma läsaren på att 
rapportens slutsats påverkar diskursen kring hur vi bör arbeta med 
värdegrund och likabehandling i teori och praktik för allas lika värde, 
konstruktiv konflikthantering och mot alla former av diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling.  
 
Som en parentes vill jag nämna att lagtexterna använder det veder-
tagna begreppet kränkande behandling. Forskarna Wrethander, Holm 
och Hägglund (Skolverket, 2002, Kränkande handlingar och infor-
mella miljöer) bestämde sig för att använda uttrycket kränkande 
handling och handlingar i den undersökning de genomförde för 
Skolverket med argumentation att ”kränkande handling och hand-
lingar” innefattar både aktörer och miljöer, både personer och de 
sammanhang där de agerar. Det har blivit viktigt att lärarutbildare, 
lärarstudenter och yrkesverksamma lärare inte fastnar i värdegrund, 
konflikthantering, mobbning, likabehandling etc, som om det vore en 
metodfråga. I stället för att lära sig enkla procedurer behöver de för-
djupad förståelse därför att detta arbete är en del av lärande och fost-
ran.  
 
Skolverkets nationella utbildningsinsatser 
Under de senaste åren har vi sett ett flertal nationella utbildningsin-
satser från Skolverket för att stödja pågående arbete med jämställd-
het, värdegrund, anti-mobbning och sex- och samlevnad i förskola 
och skola. År 2008 startade högskolekursen Mobbning, kränkande 
behandling och diskriminering – skolpraktik och forskningsperspek-
tiv (10 hp), en nationell kurs som genomfördes under en treårsperiod 
vid tio lärosäten (2008-2010).  
 
Samma år, 2008, fick Skolverket ett jämställdhetsuppdrag vilket 
förnyades under 2012. Det gjorde att högskolekursen Sex- och sam-
levnadsundervisning – skolpraktik och forskningsperspektiv (7,5 hp) 
utvecklades och under 2012 genomförts vid ett flertal lärosäten. Kur-
sens övergripande syfte är att bidra till att skapa en likvärdig under-
visning i sexualitet och samlevnad på grund- och gymnasieskolor. 
Teorier kring, och synsätt på, kön och sexualitet med relevans för 
undervisningen i sexualitet och samlevnad presenteras och diskute-
ras. 
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Utifrån slutsatser från studier som är utförda på uppdrag av Skolver-
ket (2009a, 2009b, 2009c, 2011a och 2011b) och erfarenheter från 
utbildningsinsatser fick Skolverket ett nytt regeringsuppdrag, nämli-
gen att genomföra en nationell utbildning som syftar till att stärka 
värdegrundsarbetet och arbetet mot diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. En ny högskolekurs utvecklades och fick 
namnet Värdegrund och likabehandling i teori och praktik (7,5 hp). 
Kursen har genomförts vid 14 lärosäten under 2012. Cirka 125 sko-
lor/förskolor deltar i denna nationella utbildning. En ny omgång pla-
neras för 2013. 
 
Termer som understryks i denna utbildning är    
– hela-skolan-koncept (dvs att alla aktörer inklusive rek-

tor/förskolechef ska vara delaktiga)  
– ett normkritiskt perspektiv  
– främja likabehandling  
– ökad förståelse för att identifiera riskfaktorer  
– förhållningssätt  
– att sätta igång ett förändringsarbete.  
 
För att kunna delta i kursen Värdegrund och likabehandling i teori 
och praktik kräver Skolverket att rektor/förskolchef ska anmäla sin 
verksamhet och välja ut några medarbetare som ska gå hela kursen. 
Några rektorer och förskolechefer har valt att själva delta i kursen. 
Kursen består av sju kurstillfällen och syftar till att sätta igång ett 
förändringsarbete. Kurstillfälle ett och sju (första och sista) riktar sig 
till samtliga rektorer, förskolechefer och kursdeltagare. Vid kurstill-
fälle tre lämnar utbildare från olika lärosäten sin arbetsplats och be-
söker under fyra timmar kursdeltagarna, rektorerna/förskolecheferna 
och all personal på sina respektive skolor/förskolor. Det övergripan-
de syftet med skol-/förskolebesöken är att bidra till att hos persona-
len förankra förändringsarbetet med värdegrund och likabehandling. 
Vid kurstillfälle fem träffar kursdeltagarna sin personalgrupp utan 
besök från högskola/universitet för att fortsätta med arbetet. Vid 
kurstillfälle två, fyra och sex deltar enbart kursdeltagarna. Under 
kursens gång utvecklar kursdeltagarna en medvetenhet om de normer 
och värderingar som finns i verksamheten och på vilket sätt de styr 
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denna. Dessutom kartlägger de risker för diskriminering, trakasserier 
och kränkande behandling och utvecklar ett förändringsarbete. 
 
Att det är viktigt att förbereda barn och elever för ett framgångsrikt 
deltagande och interagerande i komplexa sociala system verkar vara 
självklart bland lärarutbildare, lärarstudenter och yrkesverksamma 
lärare. Bland andra skriver Persson och Tallberg Broman i en artikel 
att ”De yrkesverksamma skildrar, oberoende av den kontext de arbe-
tar i, att yrkena förändrats mot sociala dimensioner och mot en 
breddning av uppgifterna. Det sociala ansvaret har ökat, både för 
förskolläraren och för grundskolläraren.” (Persson & Tallberg Bro-
man, 2002, s. 273.)  
 
I kommande del av denna text kommer jag inte att argumentera för 
hur vi kan föra in livskunskap som en ny terminologi i lärarutbild-
ningen, utan mitt fokus ligger helt på att synliggöra i vilka delar av 
lärarutbildningen livskunskapens innehåll finns.  
 
Vad finns i lärarutbildningen som har med livskunskap att göra? 
 
Lärarutbildningen LP01 
Som jag nämnt tidigare i detta kapitel har det Allmänna Utbildnings-
området (AUO, 90 hp) i LP01 varit den naturliga platsen för värde-
grund, etik, moral, makt, sociala relationer, konflikthantering och 
ledarskap. Även om lärarstudenter i ett flertal undersökningar och 
utvärderingar har angett att de anser att de har fått för lite av detta 
(Hagbok, 2005; Lärarförbundet, 2005; Lärarnas Riksförbund och 
Lärarförbundet, 2006) finns livskunskapsinnehåll att identifiera som 
kursinnehåll och lärandemål i kursplanerna för AUO på lärarutbild-
ningen.  
 
Allmänna Utbildningsområdet 1 
Låt oss ta en titt i kursplanerna för det långa lärarprogrammet vid 
Göteborgs universitet (vid många lärosäten finns också det korta 
lärarprogrammet för studenter som redan har läst ett eller två ämnen). 
Lärarstudenter, som startade sin lärarutbildning mellan 2001 och 
2011 (LP01) i Göteborg, började sin utbildning med kursen Läran-
dets villkor och process: ur den lärandes perspektiv (en 15 hp kurs), 
den första kursen inom AUO-1 (som totalt består av två kurser om 
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vardera 15 hp). Våren 2011 var det sista gången denna kurs gavs. 
294 och Två av kursens teman är intressanta att nämna. Den första är 
Lärande, etik och värden, där filosofiska begrepp som etiska värden 
och normer behandlas samt innebörder, motsägelser och tolkning av 
de etiska värdena i läroplaner och internationella deklarationer. Den 
andra är Mångfaldens betydelse och möjligheter i lärandeprocessen. 
Under detta tema behandlas de lärandes olikheter som en förutsätt-
ning för lärandet. Begrepp som normalitet, avvikelse, integration och 
segregation diskuteras.  
 
I den sista versionen av kursplanen (den sista revideringen av kurs-
planen genomfördes under hösten 2010) för Lärandets villkor och 
process ur den lärandes perspektiv fanns två lärandemål som jag kan 
koppla till förmågor som tillhör livskunskapens innehåll: Efter avslu-
tad kurs skall studenten kunna  
1. argumentera kring etiska värden ur den lärandes perspektiv för att 
kunna tillvarata människors olikhet i det pedagogiska arbetet, och  
2. anlägga ett gruppteoretiskt perspektiv på konflikthantering.  
 
I den andra kursen i AUO-1 fanns också ett lärandemål som är in-
tressant att nämna. Efter avslutad kurs förväntades studenter visa att 
de kunde förhålla sig till de etiska frågor och de demokratiska pro-
cesser som är kopplade till människan och människors bidrag till ett 
hållbart samhälle.  
 
Allmänna Utbildningsområdet 2 och 3 
I del II av det Allmänna Utbildningsområdet, AUO-2, ingår kursen 
Lärandets villkor och process: ur sociala och samhälleliga perspek-
tiv (15 hp), där fokus läggs på maktrelationer, delaktighet och utslag-
ning. Särskilt uppmärksammas mekanismer kring kränkning och 
förtryck bland såväl barn som vuxna. Dessutom belyses kommunika-
tiva, didaktiska och etiska dimensioner av lärares ledarroll. Inslag 
kring konflikthantering finns i form av en föreläsning och en work-
shop, och mobbning belyses i en annan föreläsning och ett av semi-
narierna. Även i del III av det Allmänna Utbildningsområdet, AUO-
3, finns spår av etik och konflikthantering, speciellt i kursen Läran-
dets villkor och process: ur ett samspelsperspektiv (15 hp kurs).  
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En lärarutbildare som arbetar i ett flertal kurser inom det Allmänna 
Utbildningsområdet, eller som arbetat med utvecklingen av kurserna, 
har vetskap om att teman som värdegrund, etik, makt, kränkande 
behandling och konflikthantering gått som en röd tråd genom utbild-
ningen. Lärarstudenter har vid ett flertal tillfälle uttryckt att de upp-
levde enstaka föreläsningar, seminarier och workshops som innehål-
ler rollspel som fragmentariska; det skedde ingen fördjupning. Lärar-
studenter som letar efter fördjupning behöver läsa fristående kurser.  
 
Lärarstudenter, särskilt ämneslärarstudenter, som började sin utbild-
ning före Bolognaiseringen 20071 kunde planera sin utbildning så att 
de skrev sitt examensarbete i ett av sina ämnen (och alltså inte i 
AUO-3), och de kunde därmed välja kursen Att möta konflikter (15 
hp) att avsluta sin utbildning med.  
 
Lärarprogrammet 01 består av tre delar. Det allmänna utbildnings-
området (90 hp), inriktningar och specialisering. En inriktning omfat-
tar mellan 40 och 60 högskolepoäng och svarar mot det område lä-
rarstudenten i framtiden vill arbeta med. I en specialisering fördjupar 
och kompletterar studenterna de kunskaper de redan har inhämtat. 
För lärarstudenter som utbildade sig till gymnasielärare på Barn– och 
Fritidsprogrammet var inriktningen Pedagogik, kommunikation och 
ledarskap obligatorisk. Syftet var att utbilda gymnasielärare för de 
kurser som ger gymnasieelever kompetens för arbete och vidare stu-
dier inom pedagogiska och sociala yrkesområden samt fritidssektorn. 
I denna inriktning fick studenterna fördjupa sig i bland annat kon-
flikthantering, mobbning, pedagogiskt ledarskap, värdegrund och 
grupprocesser. 
 
Konflikthantering i lärarutbildningen  
Under många år har lärarutbildare och forskare som arbetar inom 
ämnesområdet konflikthantering, samt yrkesverksamma lärare och 
lärarstudenter, efterfrågat grundläggande kunskaper om konflikthan-
tering i lärarutbildning och lärarfortbildning. Jag har ett stort intresse 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Som ett resultat av en rad möten mellan flertalet europeiska ministrar för 
högre utbildning skapades det som kom att kallas för Bolognaprocessen. 
Syftet var i första hand att samordna den högre utbildningen i 47 europeiska 
stater. 
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för konfliktsituationer och konflikthantering i skolan, bland annat för 
att många aktörer i skolan fortfarande blundar för konfliktsituationer 
utifrån en osäkerhet om vad de ska göra. Många konflikter upptäcks 
därför inte förrän de har blivit destruktiva. Jag anser att det är viktigt 
att barn/elever och vuxna i skolan lär sig att hantera konflikter kon-
struktivt.  
 
En annan anledning till mitt intresse är att jag anser att hantering av 
konfliktsituationer ingår i skolans uppdrag. Det finns många sektio-
ner skrivna i styrdokument, som förmedlar bildningsuppdrag, som 
utgår från att kunskap och fostran går hand i hand. Avståndet mellan 
å ena sidan forskare och experter i konflikthantering och å andra 
sidan lärarutbildare och aktörer i skolan beträffande förståelse av 
konfliktsituationer är fortfarande stort. Enligt forskare och experter är 
konfliktsituationer neutrala, mångfacetterade, oundvikliga lärandesi-
tuationer och potentiellt värdefulla för utveckling. Utan utbildning 
ser lärarutbildare och aktörer i skolan ofta bara den negativa och 
destruktiva sidan av konflikter (Olsson, 2012). 
 
År 2004 nådde vikten av att få utveckla kunskap och förmågor kring 
konflikthantering riksdagsledamöterna och i mars 2005 antog den 
svenska riksdagen en proposition som innehöll en skrivning om att 
konflikthantering skulle ingå som ett obligatoriskt moment i all lä-
rarutbildning.  
 
I utbildningsutskottets betänkande, UbU4, står: ”Mobbning är ett 
oacceptabelt beteende som i skrämmande stor utsträckning före-
kommer i skolan. För att förverkliga intentionerna i skollagen och 
läroplanerna behöver lärare få bättre verktyg och möjlighet att ut-
veckla sina kunskaper när det gäller konflikthantering.” Betänkande-
texten avslutas med: ”Kunskaper om mobbning och konflikthanter-
ing bör anges i examensordningen som ett av målen för lärarexa-
men.” 
 
Efter riksdagsbeslutet lades en begränsande formulering in i exa-
mensordningen: att lärarstudenten ska ”visa förmåga att förmedla, 
förankra och tillämpa gällande regelverk som syftar till att motverka 
diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever”. 
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I denna begränsande formulering försvann begreppet konflikthanter-
ing. 
 
Vid konferenserna i Nätverket för konflikthantering i lärarutbild-
ningen (Härnösand 2008, Stockholm 2009) konstaterade företrädare 
för elva lärarutbildningar att den utbildning i konflikhantering som 
idag riktar sig till alla lärarstudenter i lärarutbildningen 2001 ännu är 
fragmentarisk och förekommer i alltför ringa omfattning. 
 
Lärarutbildningen LP11 
Det var inte förrän den nya examensordningen skrevs för de fyra nya 
lärarexamina under 2010 som temat sociala relationer, konflikthan-
tering och ledarskap blev markerat som ett av åtta teman i den ut-
bildningsvetenskapliga kärnan av lärarnas utbildning. Kopplat till 
temat formulerades lärandemål. Till exempel står följande ur exa-
mensordningen för förskollärarexamen (SFS 2010:541, s 4): 
 
Kunskap och förståelse 
För förskollärarexamen ska studenten 

- ….. 
- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, kon-

flikthantering och ledarskap 
- ….. 

Färdigheter och förmågor 
För förskollärarexamen ska studenten 

- ….. 
- visa förmåga att kommunicera och förankra förskolans vär-

degrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande demokratiska värderingarna,  

- visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och 
annan kränkande behandling av barn, 

- visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jäm-
ställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verk-
samheten, 

- visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skri-
vande till stöd för den pedagogiska verksamheten 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För förskollärarexamen ska studenten 
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- visa självkännedom och empatisk förmåga, 
- ….. 

 
Motsvarande skrivningar finns i samma dokument, SFS 2010:541 för 
grundlärarexamen (ss. 11-15), ämneslärarexamen (ss. 8-11) och yr-
keslärarexamen (ss 6-7). 
 
De fyra nya lärarutbildningsprogrammen (förskolelärare, grundskol-
lärare, ämneslärare, yrkeslärarprogram) startade höstterminen 2011. 
Ett flertal svenska högskolor och universitet har genomfört sin första 
omgång av den kurs som innehåller temat sociala relationer, kon-
flikthantering och ledarskap. Det betyder att högskolorna och univer-
siteten som genomförde en kurs med detta innehåll under hösten 
2011 (bl.a. ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet och 
samtliga fyra lärarprogrammen vid Umeå universitet), valde att pla-
cera kursen den första terminen av utbildningen. Ämneslärarstuden-
terna i Göteborg hade redan bekantat sig med värdegrundsbegrepp på 
en tidigare kurs. 
 
Jag skulle gärna vilja kartlägga när i tid de olika lärarutbildnings-
programmen i Sverige planerat att för sina lärarstudenter presentera 
och diskutera ämnena värdegrund, etik, sex- och samlevnadsfrågor, 
barns rättigheter, grundläggande demokratiska värderingar, sociala 
relationer, konflikthantering och ledarskap men har förstått att det är 
mycket olika för olika program och vid olika lärosäten. Vissa kurser 
ges termin 2, andra termin 4 eller 5.  
 
En fördel med att lägga innehållet i konflikthantering tidigt i utbild-
ningen är att studenter har möjligheter att iaktta konfliktsituationer i 
förskolans och skolans verklighet samt att pröva de nya kunskaperna. 
Efter en verksamhetsförlagd utbildningsperiod finns det möjligheter 
att reflektera över sina erfarenheter och fylla på med fördjupad kun-
skap. Det är viktigt att diskutera hur många högskolepoäng som ska 
avsättas för ämnena värdegrund, etik, sex- och samlevnadsfrågor, 
barns rättigheter, grundläggande demokratiska värderingar, sociala 
relationer, konflikthantering och ledarskap. Vi vill att studenter för-
står att de ämnena utgör centrala delar av deras lärarutbildning.  
 
Den nya lärarutbildningen – hopp och utmaning 
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I detta kapitel har jag endast tagit upp delar som ingår i livskunskap. 
Det är delar som på ett avgörande vis påverkar hur barn och elever 
samt vuxna i skolan mår. Lärarutbildningen kan avsevärt förbättras 
inom de här områdena, och hopp står till genomförandet av den nya 
lärarutbildningen. Vilket blir innehållet? Hur kommer fördelningen 
mellan teori och praktik att se ut? Kommer studenterna att få kun-
skap, insikter och verktyg, och utveckla förmågor så att de blir väl 
förberedda för sitt yrke som är betydelsefullt för individer och sam-
hälle? Kommer lärarutbildarna att få tillräcklig utbildning och kom-
petens? Införande av temat sociala relationer, konflikthantering och 
ledarskap är en bra början, men det gäller att se till att det blir en 
reell och hållbar förändring! 
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