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Sammanfattning 
Syftet med studien är att utifrån elevperspektiv bidra med kunskap om hur eleverna förstår 
lärares kompetens. Studien inleds med en redogörelse av de begrepp och teorier som ur olika 
synvinklar förklarar vad kompetens är mer generellt, medan en annan del behandlar och ger 
en beskrivning av lärares olika kompetenser. Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor föll 
metodvalet på en kvalitativ metod. Intervjuer genomfördes med elever från teoretiska och 
yrkespraktiska program på tre olika skolor i mellersta Norrland. För att organisera och koda 
det insamlade materialet användes en fenomenografisk analysmodell: Dahlbergs och 
Fallsbergs modell, som innebär sju olika moment för gruppering och kategorisering av 
materialet. Studien visar att eleverna anser att en kompetent lärare främst har fem olika 
förmågor: erfarenhet, engagemang, humor, kunskap i sitt ämne samt grundläggande 
värderingar. Egenskaper som eleverna tycker kännetecknar en kompetent lärare är: att kunna 
vara rättvis och snäll. Med rättvis menar eleverna att man behandlar alla elever lika oavsett 
bakgrund och förmåga, medan begreppet snäll står för att läraren bryr sig om eleven och visar 
förståelse för dennes situation, både i och utanför skolan. Slutsatser som vi dragit av vårt 
material är, att elever förstår och förknippar lärares kompetens med främst social kompetens, 
ämneskompetens och didaktisk kompetens. En lärares kompetens förstås också av eleverna 
såsom tydlighet, bestämdhet och rättvisa. Eleverna förknippar lärares livserfarenhet med 
kompetens, och detta i kombination med att de i denna studie även väljer att förstå 
engagemang och tydlighet hos lärare såsom kompetens, kan visa på att eleverna i och med 
detta egentligen efterfrågar vuxna förebilder. 
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Inledning 
”Lärarnas utbildning och kompetens är två av de viktigaste faktorerna för en framgångsrik skola. 
Såväl svensk som internationell forskning visar att lärarnas kompetens är avgörande för elevernas 
kunskapsresultat” (Regeringskansliet 2010, 1).  

Vi är två gymnasielärare som sedan våren 2012 läser VAL vid Umeå universitet. Efter detta 
examensarbete kommer vi nu att bedömas av Skolverket till att vara kompetenta lärare med 
en formell lärarexamen. Det som nämns i ovanstående citat gällande en lärares kompetens och 
vilken stor betydelse den faktiskt har för en elevs kunskapsresultat, ser vi som oerhört 
intressant och det väcker en nyfikenhet hos oss. Nyfikenheten handlar här om lärarnas 
kompetens sett ur elevernas perspektiv, dvs. hur tänker de gällande vad och hur en kompetent 
lärare egentligen är?    

Enligt Skolverket är lärarnas kompetens just det som avgör om att en elev skall kunna uppvisa 
goda kunskapsresultat, och denna kompetens skall också vara det som inspirerar eleverna till 
ett fortsatt lärande (2011). Kompetens är ett begrepp som härstammar från latinets 
competentia och betyder förmåga, förmåga till att behärska och handla i olika typer av 
situationer. Idag används ofta detta begrepp för att beskriva en persons särskilda förmåga och 
kunnande, och begreppet är starkt förknippat med akademiska yrken och profession (Keen 
2003, 3).  

Vår tidigare erfarenhet visar att elever ofta ifrågasätter lärare och deras kompetens. Många 
gånger har vi stött på elever som uttryckt att vissa lärare är ”dåliga” och ”oengagerade”, men 
också ”oförstående”, ”nonchalanta” och ”inkompetenta”. Denna erfarenhet har kommit utifrån 
att vi har haft en nära relation med elever, då vi båda arbetat som mentor eller klasslärare. 
Dessa ovan nämnda beskrivningar har vi fått från enskilda elever, men vid vissa tillfällen har 
det även handlat om hela klasser eller större elevgrupper som upplevt ett stort missnöje 
gentemot en eller flera lärare. Samtliga av de ”utsatta” lärarna har alla haft många års 
lärarerfarenhet liksom en formell lärarutbildning. Dessa lärare har trots sin utbildning, 
upplevts av eleverna, såsom lärare som visat brist eller avsaknad på kompetens.  

Då det enligt tidigare forskning visar på att en lärares kompetens är en avgörande faktor för en 
elevs kunskapsresultat, ser vi det som av stor betydelse för oss och övriga yrkesverksamma 
lärare på fältet, att få mer kunskap om hur elevernas uppfattningar gällande lärarnas 
kompetens ser ut. Vi anar att det finns en kunskapslucka över hur elever uppfattar lärares 
kompetens. Att som yrkesverksam lärare få kunskap om hur elever förstår och uppfattar 
lärares kompetens, kan bidra till att skapa en större förståelse från lärare gentemot dennes 
elever.  

För att kunna utföra denna studie väljer vi att använda oss av en kvalitativ undersökning i 
form av intervjuer som metod. Vi väljer att intervjua ett antal elever vid tre olika 
gymnasieskolor; detta kommer att ske i mindre grupper då det är av stor vikt för eleverna att 
de kan känna sig trygga och förtroliga under samtalet och våra frågeställningar.  
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2.2.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att utifrån elevperspektiv bidra med kunskap om hur elever förstår 
lärares kompetens. För att avgränsa området och besvara syftet har följande tre 
forskningsfrågor formulerats: 

 
-‐ Vilka kompetenser förekommer i elevernas berättelser? 

 
-‐ Hur beskriver elever lärares kompetens? 

 
-‐ När uppfattar elever att en lärare har kompetens?  
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2. Kompetens 
I detta avsnitt presenteras den faktiska innebörden och betydelsen av begreppet kompetens. 
Kapitlet är indelat i åtta olika delkapitel. I den första delen beskrivs begreppets ursprung och 
konkreta betydelse, medan det i andra delen finns en beskrivning över en symbol vilken 
förknippas med kompetens. De sex senare avsnitten redogör så slutligen för några olika 
aspekter på begreppet kompetens: att ha färdighet, kunskap, att ha erfarenhet, att ha ett 
nätverk, värderingar samt att ha samordning och kraft.   

2.1 Vad är kompetens? 
Begreppet kompetens har sitt ursprung i latinets competentia och betyder överrensstämmelse 
(Keen 2003, 3). Överensstämmelse i vilket kan förklaras såsom att om man är kompetent så 
infinner sig en särskild överensstämmelse mellan ”situationens krav” och ”individens 
förmåga”. Latinets competentia härrör dock egentligen i sin tur från verbet competere, vilket 
har den specifika betydelsen att tillsammans söka vinna, alltså ”att tävla och gemensamt 
sträva efter vinst”. 

 Kompetens	  är alltså därmed något som krävs för att kunna tävla och konkurrera, vilket alltså i 
sin tur leder till en tydlig förklaring av vad begreppet egentligen betyder: kompetens betyder 
förmåga. En förmåga i att klara av en situation, att kunna handla men även att kunna se framåt 
och ana vad framtiden kan komma att kräva (Keen 2003, 3-4). I Svenska Akademiens ordlista 
över svenska språket, förklaras begreppet betydelse med (2011, 453) ”tillräcklig skicklighet, 
behörighet”.  

Begreppet kompetens används ofta idag för att beskriva en persons förmåga och kunnande. 
Det är starkt förknippat med akademiska yrken och profession; att ha kompetens handlar 
alltså om att ha en särskild förmåga eller kunnande, och på så sätt få tillgång till en viss 
anställning eller uppdrag (Keen 2003, 3).  

2.2 En symbol för begreppet kompetens. 
Kerstin Keen (2003, 4-5) väljer i sin bok ”Kompetens-vad är det?” att beskriva begreppet 
”kompetens” med en speciell symbol: handen. Handen visar enligt henne helt enkelt den 
mänskliga förmågan då det ju är med våra händer vi människor skapar, visar kroppsspråk och 
förmedlar känslor. En hand består av fem fingrar och en handflata, varav varje finger har sin 
specifika uppgift. Ingen hand är heller den andre lik; liksom var och en av oss människor bär 
på en individuell kompetens är också våra händer helt unika. Kompetens handlar enligt Keen 
om att kunna använda sin förmåga till att klara av olika situationer och att kunna handla; Keen 
beskriver kompetensen som ett begrepp som består av ett antal olika delar, precis som handen. 
Författaren förklarar (2003, 5): 

”Att vara kompetent innebär att kunna klara en situation, att handla, dvs. att använda sina händer och 
sin förmåga. Men att handla kräver också en framförhållning. Skall man verkligen kunna klara en 
situation, krävs att man ser konsekvenserna av vad man gör men också försöker ana, vad framtiden, 
som alltid är genuint osäker, kräver.” (Keen, 2003, 13)  



8	  
	  

Varje finger men också handflatan, i den nyss nämnda symbolen handen, står var och en för 
en specifik förmåga. Dessa olika förmågor är färdighet, kunskap, erfarenhet, kontakter och 
nätverk, värderingar, samordning och kraft (Keen 2003, 13).  	  	  

2.2.1 Att ha färdighet 
En särskild förmåga som ingår i begreppet kompetens är färdighet. Färdighet handlar om att 
ha en särskild förmåga att kunna göra något specifikt, en förmåga att kunna hantera verktyg 
av olika slag. Att ha och uppnå fysiska färdigheter kan beskrivas på ett tydligt sätt med att 
jämföra ett litet barns färdigheter: att kunna krypa, gripa efter saker eller sitta, stå och gå. Det 
allra första ett barn ju lär sig är ex att kunna hantera sin egen kropp. Därefter kommer andra 
fysiska förmågor att sätta in. Exempelvis förmågan att hantera olika verktyg, såsom en 
hammare eller en skallra. Efter det övar barnet på den språkliga förmågan och hela tiden, 
kontinuerligt, tränar barnet för att nå en bättre färdighet; dvs. förmågan att hela tiden bli bättre 
på vad han/hon gör. Barnet tränar alltså på den fysiska förmågan men också den intellektuella 
förmågan, och det är likadant för oss vuxna. Vi behöver hela tiden träna på att bli bättre, inte 
bara då det handlar om fysiska förmågor utan även på det intellektuella planet. Både sociala 
och fysiska färdigheter är något som kräver ständig träning.  En färdighet kan endast nås 
genom repetition och övning och det finns ingen genväg till denna förmåga (Keen 2003, 5-8). 

2.2.2 Kunskap 
Kunskaper är ett samlingsord som står för fakta, sammanhang och metoder. Keen (2003, 7) 
förklarar att ”olika uppgifter kräver olika kunskaper, olika typer av fakta och metoder. 
Konstruktören behöver andra kunskaper än försäljaren. Läkaren behöver andra kunskaper än 
personaladministratören.” Att ha kunskap med sig idag är oerhört viktigt men att bara äga 
själva kunskapen räcker inte: det är kombinationen av färdighet och kunskap som ger 
människan förmågan att hitta förståelse, att begripa något. Man kan jämföra det med en 
person som skall till att köra en bil; om personen i fråga har stor kunskap om alla vägmärken 
så kommer inte detta att räcka hela vägen. Denne måste även ha en färdighet till att köra och 
hantera bilen på vägen (Keen 2003, 7-8).    

2.2.3 Att ha erfarenhet 
Den största delen av vårt lärande sker genom de egna erfarenheter vi upplever och är med om 
(Keen 2011, 9). Filosofen och pedagogen John Dewey (1859-1952) skapade under sin 
levnadstid ett uttryck som kan kopplas till just detta, det s.k. ”learning by doing”. Imsen 
(2006, 49) beskriver det såsom att Dewey ansåg att man lär sig och får kunskap genom att 
”göra saker och samla erfarenheter av det man gjort.”  Erfarenhet är, såsom det beskrivs av 
Dewey, ett samspel mellan att göra något, en handling, och därefter ser man vad denna 
handling leder till. När man som individ ser och förstår sambandet mellan denna handling och 
dess resultat, det är då man lär sig något (Imsen 2006, 49).  Att kunna reflektera och tänka 
igenom sina erfarenheter och handlingar kan också stärka en individs förmåga att klara av 
liknande situationer i framtiden (Keen 2003, 9). 

2.2.4 Att ha ett nätverk 
 Inom begreppet kompetens förklarar Keen (2003, 9-10) att det inte kan anses tillräckligt, att 
endast äga förmågan till kunskap om ett specifikt ämnesområde eller förmågan att ha upplevt 
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tidigare erfarenheter. I dagens moderna samhälle är det också av stor betydelse att man har en 
förmåga att kunna knyta kontakter och bygga nätverk. Att ha ett stort nätverk ger möjlighet 
till framtida stöd, inflytande men kan också ge ny kunskap.  Dessa nätverk kan vara 
informella eller formella, och att ha en förmåga till att kunna använda sig av båda är 
värdefullt. Speciellt de personliga kontakterna är viktiga för att nå kunskap. Keen (2003, 10) 
förklarar att ”genom dialog mellan människor med olika erfarenheter ökar vi både våra 
kunskaper och vår förmåga att nå resultat.” 

2.2.5 Värderingar 
Ytterligare en förmåga som anses kunna rymmas inom begreppet kompetens är de 
grundläggande värderingar som en individ bär med sig (Keen 2003, 11). Att ha förmågan att 
ta ansvar för sina handlingar, att ta konsekvenserna för sina beslut och handlingar och att våga 
erkänna när och om man har gjort fel, är uttryck för en värdering. Att våga säga ifrån och ha 
civilkurage då det gäller, att verkligen tro på det man gör eller att visa en vilja att göra något 
extra för en annan individ handlar också om värderingar. Det finns grundläggande värderingar 
i varje enskild individ och även om de ibland kan skilja sig aningen åt pga. exempelvis 
kulturella skillnader, kan en individ som saknar denna förmåga, hamna i situationer som 
denne då helt enkelt inte klarar av och blir helt ställd (Keen 2003, 11). Något som är starkt 
kopplat till värderingar är också begreppet förtrogenhetskunskap. Alltså att ha förmågan att 
kunna använda sig av sina värderingar i kombination med sina tidigare erfarenheter, och göra 
kloka handlingar i konkreta situationer, val som bygger på en kombination av tidigare 
erfarenhet, intuition och förståelse för den aktuella situationen. Förtrogenhetskunskap kan 
förklaras som en praktisk visdom, och härstammar från grekiskans phronesis. Begreppets 
konkreta betydelse handlar helt enkelt om en individs skicklighet i att kunna analysera sina 
egna värderingar, och därefter också handla utifrån sin egna personliga erfarenhet (Fuglestad 
1999, 46-47). 

2.2.6 Att ha samordning och kraft 
Det krävs också kraft och energi för att kunna samverka med alla de ovan nämnda förmågor 
som ryms inom begreppet kompetens. Det kan handla om fysisk kraft men ofta är det den 
psykiska kraften som krävs mest.  Denna kraft och energi kan jämföras med en speciell vilja 
och lust till att inte ge upp, en speciell uthållighet och förmåga att orka och tänka framåt. På 
engelska betyder ordet ”power” inte bara energi och kraft, utan även makt. Den individ som 
alltså förmår samordna sina fem fingrar och så tillika ”förmågor”, har alltså makt över 
situationen och denne anses då vara kompetent (Keen 2003, 12). 
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3. Lärarens olika kompetenser 
I detta kapitel beskrivs de olika slags kompetenser som kan vara nödvändiga för en lärare att 
använda sig av i sin undervisning, för att kunna föra vidare sina kunskaper till elever. Kapitlet 
är uppdelat i fem delkapitel vilket var och en ger en beskrivning vad den specifika 
kompetensen innebär. Kapitlet avslutas med en kortare diskussion över hur det allmänna 
kompetens-begreppet och det lärarspecifika kompetens-begreppet förhåller sig till varandra.   

3.1 Ämneskompetens 
En god ämneskompetens är en grundförutsättning för ett förmedlande av kunskaper. Kernell 
(2002, 85) menar att med en sådan kunskap blir även läraren en auktoritet i klassrummet.  
Djupa ämneskunskaper ger en lärare stora möjligheter till att skapa ett intresse hos elever, 
något som då också kan komma att leda till en önskan om fördjupning i ämnet. Just intresset 
beskrivs av Liedman (2001, 26) som uppmärksamhetens bäste vän och han förklarar: ”Varje 
människa vet det: det man har intresse för, det lär man sig snabbt, lustfyllt, nästan omärkligt.” 
Med ämneskompetens kommer också praktiska fördelar såsom förmågan att kunna förstå 
elevernas frågor, men det ger även möjlighet att kunna förklara för eleverna med hjälp av 
goda exempel; exempel som baseras på tidigare erfarenhet. Med god ämneskompetens får 
läraren också större möjlighet att anpassa undervisningen under lektionen, han/hon blir mer 
engagerad och kan lättare undvika fallgropar för eleverna. En lärare med god ämneskunskap 
har lättare att undvika fallgropar och kan se på sitt ämne ur olika perspektiv (Kernell 2002, 
85-86). 

Att som lärare ha god ämneskunskap kan dock innebära vissa risker för elevers kreativitet. 
Läraren kanske berättar för mycket om sitt ämne för sina elever, och kan på så sätt påverka 
eleverna negativt då de kanske tappar lusten och intresset för ämnet.  Att en lärare har mycket 
kunskap inom ett ämne betyder inte att denne kan lära ut sitt ämne på ett bra sätt. Det handlar 
om något helt annat, och ställer krav på andra egenskaper hos läraren. (Kernell 2002, 85-86)  

3.2 Ämnesdidaktisk kompetens 
Ämnesdidaktisk kompetens handlar om förmågan att som lärare kunna koppla samman 
innehåll på ett varierat sätt, att förstå undervisning och lärande men också att själv kunna 
variera sin undervisning (Gustafsson 2012). Forskning visar att en lärares ämnesdidaktiska 
kompetens i kombination med uppmuntran och engagemang, faktiskt har stor betydelse för 
elevers resultat i skolan. Vidare visar internationell forskning dessutom att, för att kunna nå 
ett så framgångsrikt lärande som möjligt räcker det inte med att en lärare endast har goda 
ämneskunskaper eller stor pedagogisk förmåga.  Forskningen visar istället på att ett 
framgångsrikt lärande uppstår då en lärare har förmågan att knyta samman innehåll och 
arbetssätt på ett så varierat sätt som möjligt (Gustafsson 2012).   

 I arbetet med att förbereda eleverna för livet och världen omkring dem, dvs. för att förklara 
och ge en möjlighet till förståelse över dess innehåll, tematiseras och urskiljs särskilda 
ämnesområden. I skolans värld benämns dessa teman kort och gott för ”ämnen”.   Dessa 
teman är nödvändiga och det är inte svårt att förstå att de behövs då Kernell förklarar 
definitionen av vad undervisning egentligen betyder (2002, 86): ”Eleverna ska med lärares 
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hjälp förberedas för, bättre förstå och därmed utnyttja livet och världen.” Att prata om ”allt” 
samtidigt är en omöjlighet, det blir alldeles för stort, vilket alltså leder till denna uppdelning 
av olika teman, de så kallade olika ämnena.  

Kernell har identifierat att i den ämnesdidaktiska kompetensen ingår tre olika förmågor. I den 
första förmågan handlar det om att kunna se och urskilja vad som är själva kärnan i ämnet 
(2002, 87). Kernell (2002, 87) förklarar det på ett förtydligande sätt då han beskriver det 
såsom att ”det är viktigt att känna till ämnets identitet.”  Den andra förmågan handlar om att 
kunna förstå vitsen med ämnet, dvs. varför skall eleverna läsa detta ämne? Det behöver finnas 
en tanke och syfte bakom undervisningens innehåll, men också ett mål. En lärare som har 
förmågan att kunna beskriva syftet med sin undervisning, är också mer strukturerad och 
disciplinerad. Dessutom ger ett syfte och mål ett större utbyte för eleverna som deltar i 
undervisningen (Kernell 2002, 88). Den tredje förmåga som ingår i denna typ av kompetens 
handlar om	  att kunna prioritera och välja rätt val av innehåll i sitt specifika ämne. Det gäller 
att kunna göra urval i sitt ämnesområde, och att man i sitt ämne verkligen har en tanke över 
vad det är man väljer att undervisa om (Kernell 2002, 89). 

3.3 Vetenskaplig kompetens 
Vetenskaplig kompetens handlar om att kunna se saker ur olika perspektiv eller att kunna 
beskriva något med olika utgångspunkter, vilket kan vara av stor vikt för en lärare när denne 
undervisar elever och vill skapa ett intresse men också hög inlärning i och för sitt ämne. Som 
lärare måste man kunna systematisera och strukturera, men också ta hjälp av olika slags 
teoretiska modeller och perspektiv i sin undervisning.  Det visar på kompetens när en lärare 
har förmåga att kunna ta hänsyn till förändringar, att vilja och våga reflektera kritiskt och att 
samtidigt ha distans till sitt arbete (Kernell 2002, 90-91). 

3.4 Didaktisk kompetens 
Didaktisk kompetens förklaras som läran om undervisning, eller att ha kunskap om hur man 
som lärare kan undervisa. Ordet didaktik har sitt ursprung i grekiskans didaskein och kan 
enligt Ulvens (2011, 19) översättas med ”att undervisa, att lära, bli undervisad, lära av sig 
själv, att tillägna sig”.  Begreppet didaktik är alltså omfattande då det rymmer ett antal viktiga 
delar, vilket även leder till att denna typ av kompetens kan behövas delas in i olika slags 
grupperingar. Här nedan presenteras därför fyra olika grupper med en kortare förklaring till 
var och en av dem (Kernell 2002, 93): 

3.4.1 Innehåll-syfte 
Innehåll- syfte betyder att en lärare bör ha en tanke och ett syfte med det innehåll denne valt 
åt sina elever i sin undervisning; en lärare behöver ha förmågan att tydligt kunna uttrycka 
syftet med undervisningen för eleverna. Det kan bidra till elever får förståelse för sitt eget 
lärande och se den del som skall läras in i en helhet. Det gäller också att läraren i sin roll vet 
varför han/hon valt en nivå och ett visst innehåll i undervisningen, samt att läraren kan 
analysera rimligheten i undervisningen så att anpassningen av utbildningen kan ske om ett 
behov för det uppstår (Kernell 2002, 94).  
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3.4.2 Lärare-elever 
Lärare-elever handlar om att då undervisning sker så handlar det till stor del mycket ofta om 
personliga möten. ”All undervisning bygger på kommunikation (i olika former), och all 
kvalitativ kommunikation kräver en fungerande relation.” (Kernell 2002, 96) Att förstå sin 
roll som lärare är därför mycket viktigt, då ju läraren för sina elever kan vara både en förebild 
och en auktoritet. Att kunna sätta sig in i elevernas situation, att lära känna sina elever, är 
också en central del i relationsbyggandet. En lärare som vågar visa engagemang och en 
nyfikenhet för elevernas behov samt vad de har att tillföra i en viss situation, är utvecklande 
för en relation mellan lärare och elever, men kan också skapa ett intresse för utbildningen.  
Förutom den vanliga utbildningen har läraren även har en uppfostrande roll. Det handlar om 
att få eleven att förstå vilka förväntningar som omgivningen har på denne. Detta ska självklart 
individanpassas, men är ett genomgående uppdrag genom hela skoltiden (Kernell 2002, 97-
99). 
 

3.4.3 Planering 
Planering handlar om att läraren behöver arbeta efter en konkret plan eller idé. Genom att 
planera undervisningen kan läraren visa tydligt vilka steg som krävs för att nå de mål denne 
satt upp. Allt blir dock inte alltid som man tänkt sig, framförallt inte då många människor är 
inblandade. När man planerar lägger man en grund för att möta oväntade situationer men 
också för att kunna hitta lösningar. Genom att sätta sig in i de faktorer som påverkar en 
specifik undervisningssituation förbereder sig läraren i att förutse och möta dessa situationer 
på ett flexibelt sätt. Exempel på faktorer kan vara av olika slag, både sådant som hör till 
individerna i skolan men också till innehållet på lokal liksom central nivå. Vid planeringen 
måste läraren ta hänsyn till innehåll, arbetsform och arbetssätt. Alla dessa nämnda delar krävs, 
men kan vara mer eller mindre viktiga i en specifik situation. Det kan t o m vara så att en av 
dessa delar är själva syftet med den planerade lektionen. Planering måste ske, både i det korta 
och i det långa perspektivet. Det ger en stabilitet och trygghet att ha en idé och plan i vad som 
kommer att genomföras, både för elever och lärare. Att utgå från en planering är dessutom en 
förutsättning för att en lärare vid behov ska kunna improvisera i sin undervisning (Kernell 
2002, 100-102).  

 

3.4.4 Utvärdering och reflektion 
 Mycket går att mäta, och det är viktigt att man utvärderar och reflekterar, men också 
analyserar resultatet, och agerar utifrån det man har konstaterat vid utvecklingen av 
individerna och gruppen. Allt kan inte alltid mätas, vilket naturligtvis ställer krav på läraren 
att också kunna ta hänsyn till de mjuka faktorerna. Att få eleverna att kunna förstå att samma 
beteende, förmåga eller kompetens kan vara olika bra i olika situationer ställer höga krav på 
läraren. Det gäller att hitta olika metoder för att uppmärksamma olika kvalitéer hos eleverna. 
Det kan ex vara hur läraren konstruerar ett prov eller hur densamma ställer en fråga (Kernell 
2002, 102-104). 
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3.5 Social kompetens 
Att ha social kompetens är en viktig del i lärarens personliga egenskaper. Om det är något 
man föds med finns det delade åsikter om, dock är det en nödvändig förmåga som behövs i 
samspelet med eleverna. Det sociala samspelet kan se olika ut beroende på vilken miljö man 
befinner sig i, och det har här även stor betydelse vilken generation man tillhör. Några av 
grunderna i den sociala kompetensen är att man som lärare har en förmåga att leva sig in i 
andra människors situation och referensramar. Att ta sig tid att lyssna till eleverna och visa 
intresse för vad de har att säga och vad de står för, är avgörande för hur relationen mellan 
lärare och elev byggs upp (Kernell 2002, 115-116). 

Kevin och Cooper (2010, 265) beskriver detta på följande vis:”…and they must understand 
how students think, if they are to create experiences that actually work to produce learning.”  

Förutom detta behövs också en hel del tålamod och ödmjukhet för att kunna undvika att 
moralisera över elevernas synvinkel på omvärlden. Samtidigt som en lärare skall klara av att 
hålla sitt sinne öppet, behöver denne även klara av att hålla en lämplig nivå på den egna 
integriteten, detta för att upprätthålla en konstruktiv relation på alla nivåer. Den sociala 
kompetensen omfattar även förmågan att kunna försvara de etiska gränser som finns i 
samhället och som även formuleras i skolans styrdokument (Kernell 2002, 115).  

En lärares sociala kompetens påverkar inte bara eleven som enskild individ utan även gruppen 
som den undervisar i som helhet. Genom att läraren lyckas skapa en positiv miljö uppstår 
även ett klimat som uppmuntrar eleverna till att prova sina tankar och åsikter. Att alltså ha 
humor kan vara något som underlättar i det sociala samspelet. Att kunna vara självkritisk med 
glimten i ögat bidrar till att skapa trygghet. Om dessutom läraren är trygg tillsammans med 
sin elevgrupp, vågar vara självironisk och bjuda på sig själv så ingjuter det en trygghet för 
eleverna i gruppen. Att använda humor och berättarteknik som ett didaktiskt verktyg, kan 
också vara en möjlighet som ligger inom den sociala kompetensen (Kernell 2002, 115-116).  

I den sociala kompetensen ingår även förmågan att kunna ha ett flexibelt förhållningssätt till 
saker och ting. Att kunna vara känslig men samtidigt stabil, att vara snabb men på samma 
gång ha en strategisk blick, eller att vara demokratisk samtidigt som man utövar ett tydligt 
ledarskap är exempel på social kompetens. Viktigt att nämna är också förmågan att kunna 
vara konsekvent och sist men inte minst att kunna korrigera och faktiskt medge sina misstag 
och fel om så sker och är fallet. Inom den sociala kompetensen ger Kernell en tydlig 
beskrivning på de många förmågor, och kanske inte alltid alltför enkla uppgift som en 
kompetent lärare bör klara av: 

”Vi ska därför vara lyhörda och nyfikna inför elevernas tankar och utgångspunkter. Vi ska visa 
ödmjukhet, lyhördhet och tålamod. Vi ska sträva efter att lära känna eleverna och känna med dem. Vi 
ska ha förmåga till empati. Vi ska också kunna fungera socialt – det vill säga med bibehållen integritet 
upprätthålla en fungerande och konstruktiv relation tillsammans med elever, föräldrar och kollegor. Vi 
ska vara nyfikna på, gärna reflektera, men inte moralisera över andras sätt att betrakta världen och att 
uttrycka sig om den. Vi ska kunna undvika fördomsfulla attityder mot andras kulturer. Samtidigt måste 
vi försvara de etiska gränser som formuleras till exempel i läroplanernas värdegrundsavsnitt.” (Kernell 
2002, 115) 



14	  
	  

 
	  

3.6 Diskussion om begreppet kompetens 
Begreppet kompetens delas i denna studie in i två olika delar: det allmänna kompetens-
begreppets betydelse samt den lärarspecifika kompetensens innebörd. Innebörden av 
begreppet kompetens redogörs av Keen såsom att det handlar om att äga en förmåga till att 
klara av olika situationer och att kunna handla. Kompetens är enligt Keen ett begrepp som 
består av ett antal olika delar, och dessa är: färdighet, kunskap, erfarenhet, kontakter och 
nätverk, värderingar, samordning och kraft. Den lärarspecifika kompetensen däremot, 
beskrivs av Kernell såsom ett antal olika slags kompetenser. Samtliga av dessa kan vara 
nödvändiga att använda sig av för yrkesverksamma lärare i sin undervisning. De kompetenser 
som nämns av Kernell är ämneskompetens, ämnesdidaktisk kompetens, vetenskaplig 
kompetens, didaktisk kompetens samt social kompetens.  

I beskrivningarna av dessa två ovan nämnda kompetens-begrepp, finns en samstämmighet 
mellan vissa av de delar som av författarna påstås ingå i begreppet. När Keen beskriver att 
kunskap är en del av kompetens-begreppet, överensstämmer detta med vad Kernell säger i 
lärarkompetensen. I lärarkompetenserna kallas denna typ av kunskap då istället för 
ämneskunskap. Här kan en viss skillnad dock anas i användandet av begreppet kunskap; 
medan Keen beskriver kunskapen som något i största allmänhet, syftar ämneskunskapen 
istället till stor kunskap inom endast ett visst område. Färdighet är ytterligare en del som ingår 
i kompetens-begreppet enligt Keen. I lärarkompetenserna ingår även där färdighet, men finns 
då beskriven under de delar som benämns didaktisk kompetens samt social kompetens. Även 
värderingar som ju Keen väljer att se som en del av kompetens-begreppet, finns med i 
Kernells beskrivningar om lärarkompetenserna och finns förklarat under benämningen social 
kompetens.  

En märkbar skillnad mellan de två olika redovisade synsätten på kompetens-begreppet är att i 
Keens beskrivning hittar man tre olika delar som inte någonstans finns nämnda i den 
lärarspecifika redogörelsen. Dessa tre delar är erfarenhet, att ha ett nätverk samt att ha 
samordning och kraft. Även i den lärarspecifika kompetensen såsom den beskrivs av Kernell, 
finns ett par delar som saknas i Keens beskrivning av begreppet. Dessa delar har benämningen 
vetenskaplig kompetens och ämnesdidaktisk kompetens. 

Vi ser det såsom att den största och märkbara skillnaden i dessa två olika synsätt på 
kompetens-begreppet, är att den lärarspecifika kompetensen främst är anpassad efter ett 
specifikt yrke vilket gör så att beskrivningarna blir något mer snäva och inriktade främst mot 
undervisning och lärande. Vi upplever det såsom att beskrivningarna är riktade till en särskild 
typ av profession. I den allmänna beskrivningen av själva begreppet kompetens, den som 
Keen använder sig av, är begreppet istället beskrivet på ett bredare plan, mer generellt 
gentemot alla slags individer, oavsett yrke och profession.   
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4. Metod 
I detta avsnitt presenteras samt förklaras det tillvägagångssätt som använts i uppsatsen.Först 
presenteras urval, därefter metodval, kvalitativa fokusgruppintervjuer, etiska överväganden, 
validitet och reliabilitet, den fenomenografiska analysmodellen och så slutligen 
metoddiskussion.   

4.1 Urval 
Vi valde att intervjua totalt femton elever från tre olika gymnasieskolor från mellersta 
Norrland; åtta pojkar och sju flickor. Eleverna studerade första terminen i årskurs tre. Dessa 
elever valdes slumpvis ut av utomstående arbetslag. Anledningen till valet av att intervjua 
elever från tre gymnasieskolor, och då specifikt i årskurs tre, är att dessa elever har lång 
skoltid bakom sig vilket med all säkerhet har lett till att de har många års erfarenhet av 
tidigare möten med olika lärare. Förhoppningsvis har dessa elever efter sin långa skoltid fått 
en personlig och tydlig bild av vad det är som karaktäriserar en kompetent lärare.  

4.2 Metodval 
Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor föll metodvalet på en kvalitativ metod, vilket 
innebär en typ av forskning som har som huvudsyfte att förstå det som analyseras och detta 
sker med hjälp av olika slags s.k. ”orddata”, dvs. inspelningar av intervjuer som sedan 
behöver analyseras på annat sätt än genom statistiska metoder. Vidare valde vi att använda oss 
av fenomenologi som vår metodansats, då vi vill få en förståelse för det studerade fenomenet, 
dvs. en förståelse för hur eleverna själva upplever lärare och deras kompetens. Om vi som 
forskare kan få en förståelse för hur de intervjuade eleverna upplever lärare och dess 
kompetens, kommer vi på så sätt att komma åt fenomenets kärna, dvs. vi kommer att få svar 
på våra frågeställningar i den inledande delen av denna studie (Fejes och Thornberg 2009, 
30).  Den kvalitativa forskningen bygger på forskarens egen tolkning av det insamlade 
datamaterialet (Fejes och Thornberg 2009, 17-19). För att samla in det empiriska materialet 
använder vi oss av intervjuer som vi spelar in, och analyserar därefter dessa med hjälp av en 
kvalitativ analys.  

4.3 Kvalitativa fokusgruppintervjuer 
För att samla in det empiriska materialet använde vi oss av intervjuer. Dessa ägde rum i 
mindre grupprum vid de olika gymnasieskolorna.  Intervjuerna bokades in i 60-minuters pass. 
Vid starten av varje intervju har vi valt att noggrant presentera syftet med vår studie för 
eleverna. Vi ger även en beskrivning i stora drag över hur vår undersökning skall genomföras. 
Detta för att minimera eventuell osäkerhet och missförstånd. Vi har förklarat syftet med vår 
studie för eleverna, och har även ansett det som nödvändigt att ge eleverna god tid till att 
fundera och tänka igenom sina svar noggrant. Efter att ha genomfört en första intervju (se 
bilaga 1, s.33), ansåg vi att vi behövde mer datamaterial varav intervjuguiden modifierades 
och en ny intervju genomfördes (se bilaga 1, s.33). Vid första intervjutillfället bestod 
fokusgruppen i skola B av två pojkar och två flickor. I skola C bestod fokusgruppen då av tre 
pojkar och en flicka. Vid det andra intervjutillfället, alltså efter att intervjuguiden modifierats, 
bestod så fokusgruppen i skola A av två flickor och en pojke, medan fokusgruppen i skola C 
bestod av två pojkar och två flickor.   
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4.4 Etiska överväganden 
Varje elev informeras vid starten av intervjuerna om de regler som finns för humanistisk samt 
samhällsvetenskaplig forskning, d v s den typ av forskning som vi i detta arbete använder oss 
av (Vetenskapsrådet 2002, 5-15). Reglerna innefattar exempelvis att deltagarna ställer upp på 
intervjuerna på frivillig basis samt att de har rätt till att avbryta sin medverkan om de så 
önskar. Eleverna får även klargjort för sig att de uppgifter som insamlas till studien inte 
kommer att användas på annat vis än för forskning. Eleverna får även vetskap om hur och var 
forskningresultaten kommer att offentliggöras. Vi informerar utöver detta också om att vi 
kommer att spela in intervjuerna och att det enkom är vi som ansvarar för studien som 
kommer att ha tillgång till detta material. Då samtliga deltagare har fyllt 18 år behövs inget 
godkännande från vårdnadshavare. I vår studie väljer vi att inte använda oss av namn på de 
personer vi intervjuar; detta då vi anser att det inte är relevant för studiens slutliga resultat. Vi 
anser det även vara av stor vikt i denna undersökning att varje elev får behålla sin identitet 
hemlig (Vetenskapsrådet 2002 s.5-15). 

4.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet är ett begrepp som förklarar giltighet och duglighet (Collinder 1983, 569), medan 
reliabilitet beskriver pålitlighet och tillförlitlighet (Collinder 1983, 445). Dessa begrepp 
handlar om mått på hur starkt pålitligt något egentligen är. Vi har i denna studie hjälpts åt att 
tolka och analysera vårt insamlade datamaterial, och för att nå så hög trovärdighet som 
möjligt, har vi som utgångspunkt använt oss av en särskild modell för att kunna utföra denna 
analys: den sk fenomenografiska analysmodellen. Tillförlitligheten och trovärdigheten, dvs. 
validiteten och reliabiliteten i en kvalitativ undersökning såsom denna, kan vara svår att mäta. 
Detta då det är forskaren själv som är det centrala redskapet i analysarbetet, och här kan det 
komma att påverka vilken bakgrund, utbildning och intellekt men även andra förmågor denne 
har (Fejes och Thornberg 2009, 32).  I en kvalitativ analys handlar det om att den som forskar 
arbetar med sina insamlade data och försöker organisera och därefter bryta ner sitt material.  
Därefter försöker forskaren tyda materialet, och försök görs så slutligen till att hitta ett 
specifikt mönster. Utmaningen här är att lyckas skilja mellan vad som egentligen är 
betydelsefullt och inte, i all den information som framkommer i det insamlade materialet 
(Fejes och Thornberg 2009, 32).    

4.6 Fenomenografisk analysmodell 
För att organisera och koda det insamlade datamaterialet som finns tillgängligt har en 
fenomenografisk analysmodell använts. Fejes och Thornberg (2009, 127-131) berättar i boken 
Handbok i kvalitativ analys om Dahlberg och Fallsbergs modell, som består av sju olika 
moment. Momenten är följande: 

Moment 1: Att lära känna materialet. I det första steget lär vi känna det empiriska materialet. 
Här transkriberas intervjuerna och man läser igenom det material som finns tillgängligt, inte 
bara en gång utan vid ett flertal tillfällen. Målet är här att få en god kännedom om det material 
som man fortsättningsvis skall bearbeta vidare. 

Moment 2: Kondensation. I det andra steget påbörjas den egentliga analysen. Här plockas de 
viktigaste uttalanden från intervjuerna ut och de fraser eller uttryck som saknar betydelse 



17	  
	  

rensas bort. De uttalanden som väljs ut kan vara hela stycken eller en hel men även endast en 
del av en mening. 

 Moment 3: Jämförelse. I det tredje momentet arbetar man med att försöka hitta likheter, men 
man försöker även hitta skillnader i det insamlade datamaterialet. Intervjuerna jämförs 
sinsemellan, men för att kunna hitta så många likheter som möjligt bör man även titta igenom 
varje enskild intervju och inte bara jämföra det insamlade materialet.   

Moment 4: Att skapa grupper.  Som fjärde steg i denna modell, samlar man ihop de likheter 
och skillnader man hittat från föregående steg, och sammanfogar dessa i olika ”grupper”. Man 
försöker alltså här att relatera de utvalda styckena/meningarna till varandra.  

Moment 5: Artikulera kategorierna. I det här steget försöker man finna och plocka ut det 
centrala, den s.k. kontentan ur varje ihopsamlad kategori, dvs. varje ”grupp”.  

Moment 6: Namnge kategorierna. I det här steget namnger man de utvalda grupperna. Det 
valda namnet eller s.k. term har stor betydelse då det beskriva själva kärnan i vad 
informanterna egentligen menar och tycker i dessa intervjuer.    

Moment 7: Kontrastiv fas. I den sista fasen jämför man först och främst de olika styckena. 
Man ser om det finns möjlighet till samhörighet, dvs. om de får plats i fler än en kategori. 
Därefter tittar man på om man inom de utvalda kategorierna kan hitta en specifik 
samhörighet, dvs. en gemensam nämnare.  Om det är så, då sammanstrålar dessa grupper till 
en ny och större grupp. Här kan resultatet bli att man från att ha haft ett flertal grupperingar, 
eller s.k. kategorier, nu kan föra samman dessa och på så vis få några färre grupper. 
Avslutningsvis kan det alltså visa sig att det blir endast ett fåtal grupper, även om det från 
början fanns många olika kategorier.    

4.7 Metoddiskussion 
Om vi tittar tillbaka och reflekterar över det val av metod vi använt oss av i vårt arbete, kan vi 
se både för och nackdelar. De utförda intervjuerna vid de olika skolorna gav oss ett rikt utbud 
av datamaterial. Om vi hade haft mer tid till förfogande skulle vi ha kunna använt oss av flera 
skolor och eventuellt breddat det geografiska området, för att på så vis få ännu mer material 
att bearbeta till denna studie. Nu i efterhand funderar vi över om det hade kunnat ge 
ytterligare användbart material till studien, om vi hade valt att vid de olika skolorna utföra 
inte bara intervjuer i fokusgrupper, utan även intervjuer enskilt, dvs. med en elev i taget. 
Eventuellt hade vi även kunnat använda oss av enkäter som komplement i undersökningen. 
Det är svårt att sia om, men då hade de elever som var tystlåtna under intervjuerna fått 
ytterligare möjlighet till att kunna svara och ge uttryck åt sina tankar och åsikter.   

Som vi redan tidigare nämnt (under delkapitel 4.3 ) har intervjuguiden i denna studie 
modifierats. Detta gjorde vi därför att svaren vid den första intervjun blev mindre utförliga än 
vad vi hade kunnat förvänta oss. Vi fick vid den första intervjun dock svar på alla frågor om 
kompetens, svar som visade på elevers uppfattning om vad som kännetecknar en kompetent 
lärare. Det är samma ämne som diskuteras i de båda guiderna, även om den första guiden 
kännetecknas av mer öppna frågor. I den andra guiden delas frågorna in i olika grupperingar, 
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detta för att kunna få mer utförliga svar från eleverna men också en bredare bild av ämnet.   
Då det är samma ämne som diskuteras i de båda guiderna, dvs. kompetens, och elevernas svar 
från de båda guiderna påminner om varandra, menar vi att i förhållande till uppsatsens syfte 
så har det ingen betydelse att vi i denna studie använder oss av två intervjuguider. Vi menar 
istället att guiderna kompletterar varandra.   
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5. Resultat 
I det här kapitlet presenteras resultatet från analysen av det empiriska materialet. En 
sammantagen uppfattning är att eleverna visar sig vara förhållandevis samstämmiga i sina 
svar om vad som kännetecknar en kompetent lärare och hur de väljer att förstå begreppet 
kompetens. Detta trots att intervjuerna skedde vid olika gymnasieskolor. Beskrivningarna som 
eleverna ger av lärare som de mött och upplevt som kompetenta, påminner ofta om varandra. I 
det första skedet av den fenomengrafiska analysmodellen fick vi fram totalt sexton olika 
kategorier. De kategorier som framträdde i det första skedet, mynnade avslutningsvis ut i sju 
större grupper: Att vara engagerad, att vara sträng och sätta gränser, att ha livserfarenhet, 
egenskaper, undervisning i klassrummet, att ha ämneskunskap, att kunna ge ett svar. 
Skolornas namn benämns med pseudonymerna såsom ”Skola A”, ”Skola B” och ”Skola C”. 
När eleverna citeras har vi valt att berätta om det är pojke eller flicka samt vilken skola eleven 
går i.        

5.1 Att vara engagerad 
Under samtliga intervjuer finns det speciellt en typ av förmåga som framträder i elevernas 
svar då det handlar om deras uppfattningar av en kompetent lärare.  Även om alla elever ger 
sina specifika och ofta varierande beskrivningar av vad de ansett vara kompetenta lärare, så är 
vår uppfattning att i dessa beskrivningar går det tydligt att urskilja att det som varit viktigt för 
eleverna har varit att läraren har visat stort personligt engagemang. Att en kompetent lärare 
skall vara engagerad går som en röd tråd genom alla intervjuer. När eleverna beskriver en 
lärare som är personligt engagerad så handlar det om att det är någon som verkligen bryr sig, 
lägger ner extra mycket tid på att kunna hjälpa till och finnas till hands i studierna men också 
anstränger sig för att motivera eleverna att kunna komma framåt i de olika skolämnena. På en 
skola beskriver en elev detta engagemang på följande vis: 

”Ja, en väldigt speciell relation med henne i jämförelse med resten av lärarna man haft. Att hon orkade 
liksom, att hon klarade av att vara så personlig också med alla, med tanke på att alla på hela skolan 
hade musik. Och ändå vart det väldigt personligt. Ja alltså, det är svårt men jag tänker att jag har ofta 
tyckt att bra lärare har också varit lärare, alltså pratar väldigt mycket om såhär hur man ska utvecklas, 
konstruktiv kritik, samtidigt som dom anstränger sig för att såhär, men liksom, motivera eleven och så 
här, försöka få dom intresserade.”(flicka, skola A)  

Förutom att vara engagerad och bry sig om sina elever vad gäller skolans verksamhet såsom 
motivation och studier, så uppfattar vi det under intervjun att det också är oerhört 
betydelsefullt för eleverna att detta personliga engagemang även inkluderar vardagen och det 
privata som sker utanför skolans värld. Det handlar om att varje enskild elev skall kunna 
känna att den har en relation med sin lärare, att den blir sedd och mött och visas förståelse för. 
En elev: 

”Det är väldigt viktigt för läraren att förstå eleven också, hur dom har det i vardagen t ex om dom inte 
alls har det så bra så måste ju läraren förstå det också. Och acceptera det.”(pojke, skola C) 

I skola A beskriver en elev det på följande vis:  
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”Om man träffades utanför skolan så stod hon och pratade med en och man hade en väldigt personlig 
relation med henne. Hon hjälpte ofta om man mådde dåligt under skolan eller något sådant där så 
kunde man gå och prata med henne före man gick och pratade med skolsköterskan eller kurator. Hon 
var väldigt personlig med alla, jag tror att det också gjorde att man fick en särskild relation till 
henne.”(flicka, skola A) 

Det personliga engagemanget hos en lärare är alltså av stor betydelse. Det indikerar om att 
läraren har en förmåga att lyckas få varje elev att känna sig speciell. En elev uttrycker det så 
här: 

”Man återkommer ju mycket till att man vill att det ska vara personligt för att man vill ju känna sig lite 
unik.”(Flicka, skola A)    

5.2  Att vara sträng och kunna sätta gränser 
Att en lärare är rättvis är viktigt och det är något som är starkt förknippat med kompetens 
framkommer under intervjuerna. Att vara en rättvis lärare innebär att man bemöter alla elever 
på lika sätt, oavsett vilken bakgrund eleven har och varifrån den kommer i världen. En rättvis 
lärare favoriserar inte elever utan ger samma möjlighet till varje enskild elev som den möter i 
klassrummet.  När ett flertal av eleverna i intervjun beskriver en rättvis lärare, så sker det i 
nära samband med begreppen ”sträng”, ”hård” och ”bestämd”. Innebörden av dessa begrepp 
är något som efterfrågas och som upplevs såsom något positivt hos en kompetent lärare, enligt 
de intervjuade eleverna. Tre elever skildrar några ”rättvisa” men ”stränga” lärare:  

”Han ska vara trevlig och snäll men ändå rättvis, och hård när det väl gäller.”(Pojke, skola C)  

”Jaa, våran gamla gympalärare som vi hade på högstadiet, han var helt underbar han alltså, han var ju 
sträng på ett sätt.” (Flicka, skola C)  

”Sträng. Ja, hon var ganska, lite strängare än vanligt och ändå bra.” (Pojke, skola C)  

Informanterna menar också att en lärare även har förmågan att sätta gränser och vara 
konsekvent. Det är nödvändigt att om en elev missköter sig på något vis, så ska läraren vara 
bestämd och kunna säga ifrån. En lärare skall vara orädd och våga ta konflikter, den skall ha 
förmågan att kunna säga till då något är fel, dvs. ha den typen av kurage. Det är något som 
uppskattas av samtliga intervjuade. Några elever uttrycker sig på detta vis: 

”Jag tycker en lärare ska kunna sätta, liksom, vad säger man, gränser. Alltså, det är viktigt att man vet 
att man måste göra det.” (Flicka, skola B) 

”Man ska ju inte känna sig rädd för en lärare, men samtidigt ska dom inte vara för… dom ska ändå 
vara så här konsekventa.”(Flicka, skola A) 

5.3 Att ha livserfarenhet 
En förmåga eller en slags kunskap, som framträder och benämns återkommande är 
livserfarenhet. Många av eleverna ansåg under intervjun att det är av stor betydelse just det 
faktum att en kompetent lärare innehar denna typ av kunskap. En elev beskrev det som att en 
lärare som har livserfarenhet, har betydligt större förmåga än andra lärare att kunna lyssna till 
sina elever, och visar också därmed större förståelse och hänsyn till vad som händer och sker i 
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klassrummet och inte bara där, utan även i elevens vardag och privata sfär. Med 
livserfarenheten kommer skickligheten i att kunna se och handla i olika situationer, inte bara 
utifrån sitt egna vuxna lärarperspektiv utan även ur ett elevperspektiv. En elev beskriver det 
på följande vis: 

”Det är väl just att man ska ha, vara lite mer människa. Att ha lite livserfarenhet, sådär att även fast 
man är lärare ska man kunna se det ur ett elevperspektiv litegrand. Det är viktigt tycker jag.”(Pojke, 
skola C) 

 En annan elev skildrar sin lärare och betydelsen av dennes livserfarenhet på detta sätt:  

”XXX är nog fan den bäste läraren, alltså han förstod ju vad han pratade om och vad vi pratade om. 
Han hade haft lite livserfarenhet, han förstod eleverna också.”(Pojke, skola C) 

Det uppfattas av eleverna också såsom något positivt att då man ju har med sig livserfarenhet, 
så ger det även en större förmåga att kunna ge olika slags förklaringar i själva undervisningen; 
istället för att bara ha kännedom om ett specifikt område, och kanske kunna ge svar på endast 
det ämne man undervisar i, så har man med sin livserfarenhet fått större kännedom om mångt 
och mycket och kan därmed ge helt andra svar. Läraren skall kunna prata och konversera, 
vara kommunikativ, inte enkom om sitt utvalda ämne utan även inom andra områden. Några 
av eleverna och deras påståenden om lärare med livserfarenhet här nedan: 

”Just att man inte har pluggat sig till sin kompetens utan att man har lärt sig vid livets gång 
ungefär.”(Flicka, skola C) 

”Att man är lite allmänbildad skulle jag vilja påstå. Man har varit med om saker, lärt sig av egna 
erfarenheter.”(Flicka, skola C) 

5.4 Egenskaper 
 Enligt eleverna i samtliga intervjugrupper, så framkommer följande egenskaper och begrepp i 
beskrivningar av vad som kännetecknar en kompetent lärare: snäll, social, rättvis och 
bestämd, kompetent men också skämtsam och rolig. När eleverna under intervjuerna 
beskriver den kompetenta läraren som snäll, så handlar det indirekt om att läraren finns 
tillgänglig och lyssnar på eleven men också ger en hjälpande hand. En snäll lärare är alltså 
någon som av eleverna upplevs som trevlig och hjälpsam och som finns där för dem vid olika 
slags situationer, både positiva och negativa. Någon som lyssnar och visar omtanke och 
förståelse. Med begreppet snäll menar alltså inte eleverna att läraren ger möjlighet till att få 
bete sig lite hur som helst på lektionerna, utan begreppet är mer förknippat med att läraren har 
en vänskaplig roll. En snäll lärare är helt enkelt en slags vuxen förebild och inte någon som 
lägger fokus och arbetstid på bara sin undervisning och ämneskunskaper, utan någon som ger 
tid och möjlighet till diskussioner och goda råd åt eleven, oavsett om det handlar om 
skolarbetet eller på det privata planet. Vid några tillfällen beskriver eleverna de utvalda 
lärarna som just vuxna förebilder. Vi väljer att citera en elevs skildring av en lärare som 
handlar om detta: 

”Jag ville nästan bli som XXX var med just hans personlighet som hur han var som. Jag tyckte han var 
så bra som…så vill jag vara. Han var som en förebild.” (Pojke, skola C) 
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Att vara social är en annan egenskap som de flesta elever under intervjuerna anser vara något 
som karaktäriserar en kompetent lärare. En lärare som även vågar bjuda på sig själv och 
skratta åt sina egna misstag är något som uppskattas av de intervjuade. Det visar på en 
trygghet hos läraren och ingjuter mången gång till en positiv anda i klassrummet enligt 
eleverna. Just att kunna skämta och göra eleverna glada, att kunna ha nära till humor och 
skratt är den egenskap hos en kompetent lärare som nämns vid flest tillfällen under 
intervjuerna. En elev beskriver hur betydelsefullt det kan vara för en klass att deras lärare har 
nära till skratt och har förmågan att kunna skämta tillsammans med sina elever: 

”Att man kan skämta till det lite. Att kunna göra klassen glad. Kunna skratta och så. Kunna ha lite 
humor. Då blir ju liksom eleverna mer aktiva och lyssnar på vad läraren vill. Det blir roligare att gå till 
klassen.”(Flicka, skola B) 

Förutom att en lärare som har kunskap om ett visst område och kan ge elever mycket fakta, så 
kan humor vara nödvändigt för att bidra till ett positivt lärande. En elev ger en tydlig 
beskrivning av detta: 

”En bra lärare är någon som är rolig. Att man tycker att det är roligt att gå till lektionerna. Någon som 
inte så här, är stel och tråkig, och liksom bara ger ren fakta, utan någon som skämtar och är rolig. Så 
att det är kul att vara där. Då lär jag mig mer.”(Flicka, skola A) 

5.5 Undervisningen i klassrummet 
 En kompetent lärare ska komma förberedd till sina lektioner, det är eleverna i samtliga 
intervjugrupper överens om. Ett flertal av eleverna nämner betydelsen av att en lärare bör ha 
en förmåga att presentera sin lektion och dess upplägg på ett så positivt sätt som möjligt, 
gärna med inslag av humor.  Att kunna ge liknelser och förklara på många olika sätt är något 
som uppskattas av eleverna. En lärare som däremot står längst fram i klassrummet och pratar 
om sitt specifika ämne utan någon som helst presentation eller ansats till humor, anses av de 
utfrågade eleverna som något negativt och det visar enligt dem på en brist på kompetens. 
Andra önskemål gällande undervisning som nämns i intervjuerna, handlar om att en lärare ska 
kunna vara flexibel och ha förmågan att kunna anpassa lektionerna efter varje enskild individs 
behov. En elev beskriver varför det är viktigt med att individualisera på följande vis: 

”Hon var väldigt såhär individuell, alltså hon pratade med varje elev innan vi började och hon sa att ja 
vad man behövde, vad hon förväntade sig och så och då vart man liksom taggad att visa henne att man 
kunde.” (Flicka, skola A)   

5.6 Att ha ämneskunskap  
Det finns en samstämmighet bland eleverna i samtliga intervjugrupper vad gäller en 
kompetent lärare och vad denne faktiskt förväntas ha för förmåga och kunskap om sitt 
specifika ämnesområde, för att kunna beskrivas som just kompetent.  Även om eleverna ger 
varierande beskrivningar av sina vad de anser vara kompetenta lärare, så framkommer det att i 
dessa beskrivningar är det tydligt att det går att skönja några specifika mönster gällande just 
ämneskunskaper. Eleverna anser att en lärare i sitt utvalda ämne skall veta i princip allt; det är 
viktigt att ha så bred kunskap som möjligt om sitt ämne och då inte bara instuderat från 
läroböcker. Att kunna ge tydliga svar och beskriva utifrån olika perspektiv är något som tyder 
på kompetens enligt eleverna. Kraven från eleverna är här relativt höga. Någon elev uttrycker 
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det såsom att en lärare skall kunna ha förmågan att svara på alla frågor som elever ställer 
inom lärarens ämnesområde. Eleven menar att: 

”Man vet vad man håller på med. Man vet vad man… om man undervisar i någonting skall man veta i 
princip allt om det ämnet. Eller det området så att man kan besvara alla de frågor som eleverna ställer. 
Vara beredd på alla frågor. Veta hur man ska ta hand om frågorna.”(Flicka, skola A) 

Att ha god kännedom om sitt ämnesområde kan även leda till att skapa ett visst intresse hos 
eleverna; läraren kan då visa upp en större inlevelse och positiv anda till sitt ämne och detta i 
sin tur kan smitta av sig till eleverna som då lättare kan ”ta till sig” kunskapen på ett mer 
positivt sätt. En elev uttrycker det på detta vis: 

”Historielärare vi hade i ettan, han var väldigt kunnig. Han visste, han visste verkligen vad han pratade 
om. Man kunde sitta och lyssna en hel lektion för han visste mer än boken, om man säger så. Han 
kunde ta upp olika delar från olika perspektiv och han var väldigt kunnig och kompetent, helt enkelt 
bra.” (Pojke, skola C) 

Utöver lärarens kunskap om sitt utvalda ämnesområde, så framkommer det också under 
intervjuerna från några av eleverna, att det är av stor vikt att en lärare också bör vara mycket 
allmänbildad för att på så sätt kunna bemöta och besvara elevers många olika frågor och 
funderingar. 

5.7 Att kunna ge ett svar 
Det finns ett uttryck som återkommer vid ett flertal tillfällen i samtliga fokusgrupper, och det 
uttrycket omfattar enligt eleverna själva, vad och hur en kompetent lärare egentligen är. 
Uttrycket är mycket kort men rymmer desto mer: lärarens förmåga till att inneha stor kunskap 
om sitt ämne, att vara säker på sitt sätt i hur man undervisar men även en förmåga att känna 
trygghet i sin lärarroll. En elev som använder sig av uttrycket under en av intervjuerna ger sin 
beskrivning: 

”Det är någon som vet vad den håller på med. Vet vad den gör och den gör det, den gör det rätt. Den 
gör allt rätt.”(Flicka, skola B) 

 När en lärare vågar erkänna då denne inte har svar på de frågor som ställs, anses av eleverna 
vara något positivt. Det tyder på en styrka hos läraren och det handlar alltså inte om någon 
form av inkompetens. Att en lärare vågar erkänna och faktiskt berätta för eleven att den inte 
alltid vet det exakta svaret tyder på medmänsklighet. En elev uttrycker det på följande sätt: 

”Ja det är bättre i så fall att svara ”jag är inte säker”, ”får nog kolla upp det” eller något sådant. Då är 
det bättre att dom säger så.” (Pojke, skola A)    
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6. Resultatanalys 
I den presenterade analysen har texten struktureras efter studiens tre forskningsfrågor:  

-‐ Vilka kompetenser förekommer i elevernas berättelser 
-‐ Hur beskriver elever lärares kompetens? 
-‐ När uppfattar elever att en lärare har kompetens? 

De två senare frågeställningarna kan te sig snarlika och det behöver klargöras över vad som 
egentligen utgör en beskrivning av en lärares kompetens, och vad som egentligen utgör en 
uppfattning av en lärares kompetens. Då eleverna beskriver en lärares kompetens, handlar det 
om konkreta situationer och företeelser, dvs. då eleverna kan berätta om specifika händelser 
de varit med om ex olika klassrumssituationer där en lärare visat på kompetens. Då eleverna 
däremot uppfattar att en lärare har kompetens, handlar det istället om hur eleverna berättar 
mer ingående om specifika lärare som de mött under sina år i skolan; lärare som de haft någon 
form av relation med som de ansett vara kompetenta. Med ingående menas att eleverna lyfter 
fram ex egenskaper som de väljer att sammankoppla med en lärares kompetens.  

6.1 Vilka kompetenser förekommer i elevernas berättelse? 
I elevernas berättelser förekommer en rad olika kompetenser: social kompetens, 
ämneskompetens och didaktisk kompetens. Andra förmågor som eleverna väljer att förklara 
som kompetens är humor, erfarenhet, engagemang och värderingar.  Eleverna i denna 
intervjustudie väljer även att sammankoppla ordet kompetens med egenskaper såsom snäll, 
social, rättvis men bestämd, skämtsam och rolig.  

Av ovanstående nämnda kompetenser samt förmågor och egenskaper, finns nästintill samtliga 
nämnda och beskrivna under olika kapitel och paragrafer i denna studie. Elevernas 
beskrivningar och tolkning av dessa kompetenser sammanfattas här nedan under paragraf 6.2 
samt 6.3, och där kopplas även begreppen samman med denna studies valda litteratur som 
förklarar innebörden av kompetens.  

6.2 Hur beskriver elever lärares kompetens? 
Resultaten av denna studie visar att en lärares kompetens är något som, enligt elevernas 
beskrivningar handlar om en förmåga att besitta stor kunskap om ett specifikt ämne, s.k. 
ämneskompetens, att visa stor säkerhet i undervisningssammanhang men också en förmåga 
till att kunna uppvisa trygghet i sin valda yrkesroll. 

Avsnitt 2 i denna studie behandlar innebörden och den faktiska betydelsen av begreppet 
kompetens. Kerstin Keen förklarar begreppet kompetens såsom att det handlar om att ha en 
särskild förmåga eller kunnande men också om att ha förmågan att klara av olika situationer 
och att kunna handla, vilket visar på att elevernas beskrivningar kan jämföras med Keens 
beskrivning (2003, 3-5). 

Det framkommer tydligt i elevernas svar i paragraf 5.6 att om man som lärare undervisar i ett 
ämne, så skall man veta i princip allt om det ämnet. Elevernas beskrivningar över denna 
förmåga, alltså att ha stort kunnande inom ett särskilt område, skulle kunna placeras in under 



25	  
	  

begreppet ämneskompetens Kapitel 3 i denna studie beskriver utförligt olika slags 
kompetenser som en lärare kan komma att behöva i sin professionalitet och yrkesutövande, 
varav just ämneskompetensen anses av Kernell vara en grundförutsättning för ett bra 
förmedlande av kunskaper. Kernell menar att djupa ämneskunskaper är av stor vikt då detta 
kan komma att leda till att skapa ett intresse hos eleverna (2002, 85-86).       

Eleverna beskriver att en lärares kompetens handlar om förmågan att visa stor säkerhet i 
undervisningssammanhang. Eleverna beskriver detta i paragraf 5.7 då de förklarar en 
kompetent lärare såsom någon som ”vet vad den håller på med”.  Denna förmåga förklaras av 
Kernell som en didaktisk kompetens, vilken klassas som en av de olika lärarkompetenserna 
(2002, 93). Den didaktiska kompetensen beskrivs av Kernell såsom att ha kunskap om hur 
man som lärare kan undervisa. En lärare behöver enligt Kernell ha en sådan förmåga för att på 
ett tydligt vis kunna uttrycka syftet med sin undervisning (2002, 93).    

En lärare som besitter kompetens beskrivs av eleverna i intervjustudien såsom en lärare som 
har förmåga till att uppvisa trygghet i sin valda yrkesroll. Tryggheten handlar då inte bara om 
förmågan till att kunna undervisa eller ha stor kunskap om sitt ämne, utan då också om att 
läraren vågar erkänna då denna inte har svar på de frågor som ställs. Att våga erkänna för 
eleverna att man som lärare inte vet, tyder på en styrka och trygghet i lärarrollen men också 
på medmänsklighet. I paragraf 5.7 beskriver en elev det såsom att det i sådana situationer är 
bättre att en lärare svarar ”jag är inte säker” eller ”jag får kolla upp det.” Att våga erkänna 
sina fel och brister är ett uttryck för en värdering och skulle därför kunna komma att jämföras 
med en individs grundläggande värderingar. Keen menar att dessa värderingar är en slags 
förmåga som bör rymmas inom begreppet kompetens. Med dessa grundläggande värderingar 
menar hon att detta handlar om förmågan till att ta ansvar för sina handlingar, att ta 
konsekvenser för sina beslut och sina handlingar men också att våga erkänna när och om man 
har gjort något fel (2003, 11).  Något som också skulle kunna kopplas samman med den slags 
trygghet som eleverna beskriver då de pratar om begreppet kompetens är Fuglestads (1999, 
46-47) redogörelse av förtrogenhetskunskap. Förtrogenhetskunskap förklaras av honom under 
den paragrafen som en slags praktisk visdom och förmåga att utifrån tidigare erfarenheter gör 
kloka handlingar i konkreta situationer, val som alltså bygger på en kombination av tidigare 
erfarenhet, intuition och förståelse för den aktuella situationen (1999, 46-47).   

6.3 När uppfattar elever att en lärare har kompetens? 
När eleverna beskriver lärare från tidigare skolår som de ansett varit kompetenta, väljer de 
lärare som uppvisat vissa förmågor på olika vis vid olika tillfällen, därför går det att ana att 
eleverna uppfattar och förstår begreppet kompetens som ett begrepp som är förknippat med en 
eller ett flertal av dessa olika förmågor. En lärare behöver inte ha många av dessa olika 
förmågor för att av eleverna kunna anses vara någon som har kompetens.  Det kan räcka med 
endast en av dessa olika förmågor. Fem förmågor som går att urskilja i intervjustudien, och 
som eleverna valde att koppla samman med en lärares kompetens var engagemang, humor, 
kunskap, värderingar och erfarenhet. 

Det är tydligt att eleverna uppfattar det såsom att en lärare har kompetens då denne visar stort 
engagemang. Att vara personligt engagerad och visa ett stort intresse för sina elever, i 
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helgrupp men även individuellt, är en uppskattad förmåga som eleverna förstår och väljer att 
uppfatta såsom kompetens. Eleverna i intervjustudien menar att då en lärare har denna typ av 
förmåga och kan använda sig av ett personligt engagemang, betyder detta också att det är en 
lärare som kan lyckas med konceptet att få varje elev till att känna sig speciell.  

En annan förmåga som eleverna uppfattar som kompetens är humor. Eleverna i 
intervjustudien menar att en lärare som vågar bjuda på sig själv, skratta åt sina egna misstag 
samt ha nära till humor är något som kan bidra till ett positivt lärande och tyder på kompetens.      

Att ha stor kunskap är också en förmåga som eleverna väljer att uppfatta och koppla samman 
med ordet kompetens enligt denna intervjustudie. Denna typ av förmåga handlar här om att 
kunna svara på många olika sorters frågor, även utanför det specifika ämnesområdet som en 
individ i sin yrkesroll har stor kunskap om, dvs. läraren är allmänbildad. Att kunna visa stor 
kännedom om ett ämne, men också att ha förmågan att kunna svara på andra frågeställningar, 
hjälper enligt eleverna i denna studie till, att skapa nyfikenhet och intresse.   

Ytterligare en förmåga som eleverna i denna intervjustudie väljer att uppfatta som kompetens, 
är en lärares förmåga att ha rätt grundläggande värderingar. Det handlar här om värderingar 
som en lärare ska och bör ha med sig i sin yrkesroll, en slags tidigare livserfarenhet som kan 
hjälpa till att visa på vad som är rätt och fel. En lärare ska vara rättvis och ha förmågan att 
våga sätta gränser och vara konsekvent. När en lärare kan säga ifrån om och när något är fel, 
eller om exempelvis en elev har misskött sig uppfattas det av eleverna i studien, såsom att den 
läraren har kompetens.  

Även erfarenhet är förknippat med kompetens, och det handlar då främst om livserfarenhet. 
En individ som har med sig livserfarenhet i sin yrkesroll, menar eleverna, kan visa större 
förståelse och hänsyn till sin omgivning men äger också på så vis förmågan och skickligheten 
till att hantera olika typer av situationer.   

Den av eleverna i studien nämnda förmågan engagemang beskrivs av Kernell, och går då 
under beteckningen social kompetens (2002, 115-116). Kernell skriver att grunderna i denna 
typ av kompetens handlar om förmågan till att leva sig in andra människors liv och olika typer 
av situationer, att kunna ta sig tid, visa engagemang och intresse för elever och vad de har att 
säga. Kernell anser att social kompetens är en viktig del av en lärares egenskaper (2002, 115-
116).  Kernell menar dessutom att denna typ av engagemang är en del av den didaktiska 
kompetensen, dvs. läran om undervisning (2002, 97-99). 

Då eleverna indikerar att förmågan till humor handlar om kompetens kan detta kopplas till 
vad Kernell skriver om gällande lärares kompetenser. Kernell väljer att beskriva humor som 
en förmåga som platsar och hör hemma i den sociala kompetensen; han menar att en lärare 
som har humor och kan våga vara självkritisk och bjuda på sig själv, kan bidra till att ingjuta 
en särskild trygghet i en elevgrupp (2002, 115-116). 

Eleverna antyder att de uppfattar kunskap såsom kompetens, vilket är något som också kan 
skapa nyfikenhet och intresse. Kernell skriver om detta under den s.k. ämneskompetensen, 
vilken ses som en viktig del av den s.k. lärarkompetensen: det är en grundförutsättning att en 



27	  
	  

lärare ska ha stor kunskap om ett ämne för att kunna förmedla kunskaper på ett bra sätt, och 
detta kan också leda till att skapa ett intresse hos elever (2002, 85-86). Även Kerstin Keen 
(2003, 7-8) väljer att beskriva kunskaper såsom en del av begreppet kompetens. Keen 
förklarar begreppet kunskaper som ett samlingsord som står för fakta, sammanhang och 
metoder (2003, 7-8).        

Eleverna indikerar till att uppfatta och koppla samman begreppet kompetens med förmågan 
att ha grundläggande värderingar såsom att ex en lärare är rättvis i sin yrkesroll, men också 
vågar sätta gränser och vara konsekvent. Detta stämmer överens med vad Keen påstår. Keen 
(2003, 11) menar även hon att värderingar är en del av begreppet kompetens. Hon väljer att 
beskriva dessa värderingar såsom en förmåga till att våga säga ifrån och ha civilkurage då det 
gäller samt att verkligen tro på det man gör (Keen 2003, 11).    

Eleverna i studien väljer att uppfatta begreppet kompetens som en förmåga till erfarenhet. 
Även Keen (2003, 9) menar att erfarenhet är en del av begreppet kompetens, och förklarar det 
såsom att den största delen av vårt lärande sker genom de egna erfarenheter vi upplever och är 
med om.     
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7. Diskussion  
Denna studies syfte var att utifrån ett elevperspektiv kunna bidra med kunskap om hur 
gymnasieelever förstår lärares kompetens, och i detta kapitel besvaras så slutligen detta syfte.  

Efter att vi har sammanställt alla våra intervjuer och därefter analyserat dessa och kopplat 
detta till litteraturens olika beskrivningar av kompetens, kan vi konstatera i denna slutliga 
diskussion, att då elever väljer att förklara vad som är synonymt med en lärares kompetens 
handlar det främst om flera olika slags förmågor. Förmågor som att ha stor kunskap om ett 
ämne, att visa säkerhet i sin undervisning, att kunna utföra kloka handlingar men också att 
visa stor säkerhet men även trygghet i en yrkesroll. Lärares kompetens uppfattas dessutom av 
eleverna som en förmåga till erfarenhet. Ytterligare förmågor som framkommer i denna studie 
gällande elevers uppfattning av en lärares kompetens är engagemang, humor, kunskap och 
värderingar. Det finns även vissa specifika egenskaper som eleverna väljer att förknippa med 
lärares kompetens.  

För yrkesverksamma lärare kan det komma att vara av stor vikt att använda sig av denna 
studies slutliga resultat. Detta då ju resultatet av studien ger en tydlig beskrivning över hur 
elever förstår lärares kompetens. Om en lärare kan få förståelse över hur elever tänker och 
funderar, och på så sätt får vetskap om vad som efterfrågas och önskas i dennes profession ur 
elevperspektiv, uppfattar vi det som att läraren då också har större möjlighet till att kunna ge 
eleverna det som de i läraren efterfrågar.  

Vissa av de förmågor som framkommit i undersökningen, och som eleverna valt att koppla 
samman med kompetens, är förmågor som vi redan innan denna studie kunnat ana att de 
skulle nämnas under intervjuerna, medan andra förmågor eller egenskaper som eleverna 
beskrev liksom förknippade med begreppet kompetens, starkt överraskade men också 
förvånade oss. Något som vi visserligen hade förväntat oss innan vi påbörjade denna studie, 
men som i resultatet visade sig ha större betydelse än vad vi trott, var elevernas uppfattning 
om en lärares engagemang. Eleverna ansåg att ett stort personligt engagemang hos en lärare 
visar på att denne har stor kompetens; sett ur ett det elevperspektiv handlar det personliga 
engagemanget om att kunna se och möta varje enskild elev för den denne är, både då det 
handlar om vad som händer och sker inom skolan men också inom den privata sfären. Att 
eleverna anser att en kompetent lärare skall ha förmågan till att kunna bry sig om och vara 
engagerad förvånar oss inte, men vi ser det som spännande att eleverna menar och efterfrågar 
att läraren engagerar sig även på det privata planet och inte bara i vad som händer och sker 
inom skolan och på lektioner. Att vara engagerad är något som lyfts upp och benämns som 
kompetens även under de beskrivna lärarkompetenserna i kapitel 3, då under benämningen 
didaktisk kompetens och social kompetens. 

 Att ha stor ämneskunskap och kunnande om ett specifikt område visar enligt eleverna på hög 
kompetens hos en lärare; det framstod som en självklarhet hos eleverna att en kompetent 
lärare skall kunna ha stor kunskap om sitt ämne och även kunna ha förmågan att svara på en 
mängd olika frågor som berör detta utvalda ämnesområde. Vi ser det inte som något oväntat 
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att eleverna i denna studie uttryckte denna beskrivning av vad som förväntas av en kompetent 
lärare; att ha stor kunskap om ett specifikt område lyfts även upp och benämns av 

Något som överraskade oss var att väldigt många av eleverna i undersökningen, ansåg att en 
lärare som har nära till skratt och humor, är också en lärare som anses av dem vara kompetent. 
Att humor förknippas med kompetens får sin tydliga förklaring i deras beskrivningar, och vi 
har nu förstått elevernas sätt att se på saken. Enligt eleverna så kan en lärare med hjälp humor 
lyckas till att inte bara skapa ett intresse och nyfikenhet för ett ämne; en lärare som har nära 
till skratt och humor och har förmågan till att skämta, kan även bidra till att skapa ett särskilt 
engagemang och lust till lärande hos sina elever.  

Något förvånansvärt i denna undersökning var att eleverna ansåg att kompetens hos en lärare 
till stor del handlar om förmågan att kunna sätta gränser och våga vara konsekvent. Eleverna 
efterfrågar bestämdhet och förmåga till att kunna stå upp och säga ifrån när och om någon har 
gjort fel. Det handlar i grund och botten om värderingar, och återigen har alltså 
livserfarenheten stor betydelse för en lärarens kompetens, sett ur ett elevperspektiv på 
gymnasienivå. Det är för oss självklart att elever efterfrågar och önskar en lärare som kan 
sätta en gräns, men det som vi ansåg vara förvånansvärt var att då eleverna beskrev dessa 
bestämda lärare valde de att använda kraftfulla begrepp såsom ”sträng” och ”hård”, som vi ju 
annars ofta är vana att förknippa med något negativt.  När eleverna beskrev dessa bestämda 
lärare som de minns så väl, skedde det dessutom med stor värme och glöd.        

Det som förvånade oss allra mest, och som vi inte alls förväntade oss i början av denna studie, 
var att eleverna ansåg att livserfarenhet är något som visar på stor kompetens och kunnighet 
hos en lärare. Denna typ av erfarenhet är högt värderad ur elevperspektiv; det är viktigt för 
eleverna att en lärare har varit med om saker i livet, att denne har lärt sig av sina egna misstag 
men också av sina egna framgångar. En lärare med stor livserfarenhet var alltså högt skattat 
hos eleverna. Att eleverna förknippar livserfarenhet med kompetens tycker vi är spännande, 
och en möjlig förklaring skulle kunna vara att eleverna här egentligen efterfrågar vuxna 
förebilder; att varje dag då de kommer till skolan kunna få möjligheten till att mötas upp av 
någon, denne lärare, som finns där för dem och kan ge goda råd och stöd i allt som händer och 
sker i deras liv och vardag. Vi anar att en lärare som har och visar på stor livserfarenhet 
klassas av eleverna såsom att denne har högre kompetens än andra lärare.      

Denna studies syfte var att undersöka och kunna bidra med förståelse om hur elever, sett ur 
elevperspektiv, förstår lärares kompetens, och detta bedömer vi nu att vi har utfört. I studien 
har vi använt oss av den fenomenografiska metoden vilken har gett oss ett resultat som vi nu 
har tolkat och förklarat. Eleverna har i denna metod fått stor möjlighet till att kunna uttrycka 
sina svar med egna valda ord och meningar, och de har även kunnat komplettera varandras 
svar, dvs. hjälpt varandra att komma vidare i sina beskrivningar. Om en annan metod använts, 
kanske resultatet hade kunnat visa sig bli annorlunda, exempelvis om eleverna hade fått fylla i 
enkäter utan möjlighet till att uttrycka sig med egna valda ord. Vi funderar även över om 
resultatet hade förändrats om vi utfört intervjuerna individuellt med en elev åt gången. Vi 
ställer oss också undrande över om den geografiska skillnaden skulle kunna komma att spela 
roll för vad resultatet nu visar. Finns det skillnader mellan hur elever i en storstad tolkar en 
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lärares kompetens gentemot hur gymnasieelever i ett mindre samhälle tolkar och förstår denna 
kompetens, eller förstås detta på ett liknande sett oavsett var i landet eleverna befinner sig? 
Detta behövs ytterligare studier för att undersöka om så är fallet.  

I litteraturen finns en uppsjö olika grupperingar av begreppet kompetens, ofta förknippat med 
akademiska yrken; vi valde att begränsa oss till att använda oss av litteratur som var 
förknippat med främst en lärares olika kompetenser samt att hitta den konkreta och 
ursprungliga beskrivningen av begreppet kompetens.   

Denna undersökning har gett oss stor kännedom om hur eleverna egentligen ser på oss 
yrkesverksamma lärare, men också vad det är som de förväntar sig av oss i våra roller. Vi har 
fått en stor förståelse för vad de anser vara en lärares kompetens och på det viset även fått 
vetskap om vad de önskar se oss besitta för specifika förmågor. Då det i denna studie visar 
sig, sett ur ett elevperspektiv, att det finns mycket hög efterfrågan på den sociala 
kompetensen, mer än vad vi som lärare kanske uppfattar det såsom och pratar om inom 
skolvärlden bland kollegor och yrkesverksamma lärare idag, anser vi att detta är något vi bör 
reflektera över och ta med oss i vår framtida yrkesroll. Inte heller i tv eller media 
uppmärksammas detta utan fokus ligger, såsom vi uppfattar det, till största del på andra 
utvalda delar inom den så kallade lärarkompetensen: förmågan till att ha ett stort kunnande 
om ett ämnesområde, men också förmågan till att ha vetenskaplig samt didaktisk kompetens.  

Att vi har med oss stor livserfarenhet, innehållande både sorg och glädje, möten med många 
olika människor från olika bakgrunder samt olika typer av arbetslivserfarenhet väljer vi nu att 
se som en kompetens, precis såsom eleverna i undersökningen menar. Vi ser denna 
livserfarenhet nu som något som alltså kan komma att uppskattas av våra framtida, ej ännu 
mötta elever. 

Vi har nu med hjälp av denna studie fått förståelse för vad gymnasieeleverna önskar, 
värdesätter och sammankopplar med vad som egentligen kännetecknar en kompetent lärare, 
dvs. vad de själva anser vara kompetens, och detta är något som kommer att stärka oss i våra 
framtida yrkesverksamma lärarroller.   
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Bilagor 
	  

Bilaga 1. 

Intervjufrågor, Intervju 1: 

1. Vad kännetecknar en kompetent lärare, om ni får beskriva med egna ord? 
2. Vilka egenskaper är viktigast hos en kompetent lärare?  
3. Kan ni berätta om en specifik lärare som ni har mött under tidigare skolår som ni 

tycker har varit kompetent? Berätta. 
4. Kan ni återberätta en specifik händelse vad gäller denna kompetenta lärare ni nyss 

pratat om, något som denne lärare gjort bra och som visar på att just denne lärare är 
kompetent? 

5. Slutligen, om du nu skulle beskriva ordet ”kompetent”, vad betyder ordet för dig? 

Intervjufrågor, Intervju 2: 

”Minnen av en duktig lärare” 

1. Om du försöker minnas tillbaka på din tid i skolan, kan du då berätta om ett särskilt 
minne du har, då du upplevde något som var positivt gällande en lärares undervisning? 

2. Kan du nu berätta om en speciell lärare (som du har mött under tidigare skolår) som 
du tycker har varit duktig? (Förklaring: bra, kompetent mm) 

3. Om du kan nämna en sådan lärare, kan du nu fortsättningsvis berätta om dennes 
egenskaper som du uppskattade? (Förklaring: lyssnade, inspirerade, entusiastisk, 
planerade undervisning mm) 

”Specifika händelser” 

4. Kan du försöka minnas och berätta om en specifik händelse i eller utanför 
klassrummet (hur undervisningen varit planerad eller något annat) som visade på att 
läraren varit just duktig? 

5. Hur kändes det då?” 

”Mötet med en duktig lärare” 

6. När du tänker på en tidigare lärare du haft som du anser varit ”duktig”, hur skulle du 
beskriva mötet mellan dig och den specifika läraren? 

7. Kan du beskriva hur en duktig lärare pratar till dig? 

”Vad menas med kompetens?” 

8. Om du skulle göra en helt egen beskrivning av en duktig lärare, hur skulle den då se 
ut?  Berätta.  (Förklara: som en slags drömlärare, om du fick bestämma helt själv.) 

9. Om du nu slutligen skulle beskriva ordet kompetens/kompetent; vad betyder ordet för 
dig? 


