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Abstrakt 
Syftet med arbetet var att beskriva vad som utmärker en bra lärare och tankarna bakom 
frågeställningen var att studier om bra lärare i förlängningen kan bidra till att definiera lärares 
professionalism. Undersökningen baserades på en kvalitativ metod och kom att omfatta 
intervjuer med verksamma lärare inom gymnasieskolan. Resultatet visade på likheter med 
tidigare forskning om bra lärare, där några karaktärsdrag och egenskaper utkristalliserades. 
De intervjuade lärarna talade bland annat om en bra lärare som någon som har gedigna 
ämneskunskaper, är tydlig och strukturerad, respekterar eleverna och ”ser” varje elev. Humor, 
social kompetens och förmåga att ”bry sig om” var också viktigt. Jag anser att arbetet har 
bidragit till att jag har fått en tydligare bild av läraryrkets komplexitet. 
 
 
Nyckelord: kompetens, ledarskap, bra lärare 
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Förord 
Jag vill tacka de kollegor som med sin visdom och erfarenhet har bidragit till detta arbete och 
eleverna som ger mig kraft och motivation till att utvecklas som lärare. Jag vill även tacka 
Steffan, min handledare, som guidat mig genom den snåriga vetenskapliga djungeln, samt 
givetvis min familj som med envishet har hjälpt mig framåt när jag börjat slå av på takten…  
 
Tack och kram till er alla! 
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Inledning 
Jag har i många olika sammanhang funderat över vad som utmärker en bra lärare. Först som 
elev och senare även som fritidspedagog, vikarierande lärare och mamma till två barn i 
skolåldern. Dessutom följer jag med intresse dagens lärardebatt i media där vi bland annat 
genom TV- dokumentären ”klass 9A” och den pågående debatten om att ”återta lärares 
auktoritet” i klassrummet åter satt fokus på lärarrollen. Denna yrkeskår som alla har någon 
relation till och ofta en uppfattning om. De flesta har, genom egen erfarenhet, åsikter om vad 
som är en bra respektive dålig lärare. Anders Linder (2008) skrev en krönika med anledning 
av programmet ”klass 9A”. ”Skoldebatten har handlat alldeles för mycket om pengar och 
alldeles för lite om dem som undervisar”. Han hänvisar till en studie utförd av 
managementkonsulterna McKinsey, där de granskat världens bästa skolsystem. Studien 
visade att skolors framgång inte avgörs av ekonomiska resurser utan av de som arbetar där, 
lärarna. ”Att vara en god lärare är inte att låtsas att det halvdana är lysande utan att väcka 
elevernas lust att bli bättre och ha förmågan att ta dem med på resan dit”. 
 
Lärarrollen är enligt min uppfattning en komplex roll . Jag tycker bland annat att diskussionen 
om lärares auktoritet blir lite enkelspårig. Jag tror inte att auktoritet är någonting som kommer 
med lärarexamen utan någonting man som lärare måste bygga upp och förtjäna i klassrummet. 
Läraren är en av många vuxenförebilder för eleverna och att vara förebild för den växande 
generationen är en uppgift inför vilken jag står ödmjuk. Min erfarenhet är att läraren ska vara 
som en allkonstnär. Ämneskompetens, social kompetens, pedagogisk skicklighet, 
medmänsklighet, humor, respekt, tydlighet och värme är bara några av de ”talanger” som jag 
tror att en lärare bör ha. Jag hoppas med denna studie att få en bättre insikt i vad som 
utmärker en bra lärare och att det ska hjälpa mig i min egen yrkesutövning. 
 
En annan aspekt av dagens lärardebatt handlar om att höja yrkets status, med bland annat en 
lärarlegitimation. Detta innebär att det krävs en tydligare definition av vad det innebär att vara 
lärare. Linnér och Westberg (2001) skriver om bristen på ett gemensamt yrkesspråk för lärare. 
De efterlyser ett språk som lyfter fram, tydliggör och teoretiserar kring det dagliga arbetet i 
skolan. De menar att lärarens tysta kunskap bör ”lyftas upp till ytan” och kommuniceras med 
andra i samhället.  
 
Lind (2000) hänvisar till Colnerud & Granströms arbete angående läraryrket. De visar på fyra 
särdrag som lärare bör sträva efter att utveckla för att nå professionell status. Dessa aspekter 
består av; en gemensam kunskapsbas och ett yrkesspråk, en formell auktorisation eller 
legitimation, en stärkt autonomi och en egenkontrollerad yrkesetik. Min uppfattning är att 
studier om hur bra lärare är eller förväntas vara kan bidra till att definiera lärares 
professionalism.  

Bakgrund 
I det följande kommer jag att beskriva skolans styrning, delar av läroplanen för de frivilliga 
skolformerna, ledarskap och ledarstilar. Jag behandlar även situationsanpassat ledarskap, 
pedagogisk skicklighet, kompetens samt tidigare forskning om ”bra lärare”. 

Skolans styrning – lärarens ledarskap 
Lärarens ledarskap i klassrummet påverkas av samhällsstrukturen, politiska strömningar, 
skolans organisation och fysiska förutsättningar samt klassrummets synliga och dolda 
läroplan (Stensmo, 1997). De samhällsfaktorer som är av betydelse består bland annat av 
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skolans fysiska rum, det vill säga hur själva skolan är byggd, hur skolgården utformas, 
elevutrymmen, matsal och så vidare. Denna arkitektur står som representant för hur 
vuxenvärlden uppfattar och ser på en rationell miljö för undervisning. Verksamheten styrs 
även av lagar, från den internationella barnkonventionen till bland annat brottsbalken och lag 
om sekretess. Skollagen, skolförordningen och skolplikten är de lagar som direkt påverkar 
skolans arbete. Samhällets kultur, det vill säga de normer och regler som råder samt graden av 
föräldraengagemang och mångkulturella influenser är av betydelse för verksamheten. Även 
elevernas socioekonomiska bakgrund och familjens skiftande utbildningstradition är faktorer 
som påverkar arbetet i klassrummet. Inom dessa samhälleliga ramar, sociala, kulturella och 
ekonomiska ska läraren kunna planera och utföra undervisningen så att inga elever 
missgynnas (Numan, 1999). 
 
Skolsystemets förändringar påverkar lärarens arbete (Lind, 2000). Genom den 
decentraliseringsprocess som startade i mitten av 1970-talet har lärarens roll förändrats på så 
sätt att han eller hon har större möjlighet att påverka sin arbetssituation och utveckla 
verksamheten genom att medverka till lösningar och beslut. Läraren har även fått ett större 
ansvar för den dagliga verksamheten i klassen. Detta fungerar i huvudsak men är under 
fortsatt utveckling. 
  
En annan förändring som påverkat styrningen av skolan är den förändring som innebar en 
övergång från resurs - och regelstyrning till mål - och resultatinriktad styrning (Lind, 2000). 
Inom ramen för övergripande mål har rektorer och lärare till uppgift att tolka de centrala 
målen och formulera lokala undervisningsmål eller arbetsplaner. Läraren bör dessutom 
tillsammans med eleverna utforma mål för undervisningen. Hela systemet ger läraren större 
utrymme att välja arbetssätt och arbetsformer. Tolkningsutrymmet av kursmål och 
betygskriterier blir större och således även ansvaret hos den enskilde läraren. 
 
Läraren i den regelstyrda skolan var mycket mer direkt styrd av de ramar som han eller hon 
arbetade inom (Maltén, 1995). Lagarbete var sällsynt och läraren kunde arbeta individuellt 
enligt egna principer i klassrummet. Läromedlen var oftast detsamma som läroboken från 
första till sista sida och fria arbetssätt bland eleverna förekom sällan. Den målstyrda skolan 
ställer andra krav på både elever och lärare, men kan också vara mer stimulerande .Läraren 
måste fundera kring målsättning och innehåll och bland annat ta hänsyn till faktorer som; vad 
ska undervisningen innehålla? Vilket stoff är relevant? Vilka arbetssätt passar till innehållet? 
Dessutom bygger den målstyrda skolan på lagarbete och därav förekommande konferenser, 
samt samspel mellan elever, föräldrar och det omgivande samhället. Läraryrket blir därmed 
mer flexibelt och läraren får ett större personligt ansvar. 
 
Läraryrket bygger på samhällets tillit och fordrar ett stort yrkesansvar. Lärare ska på alla 
sätt använda sitt yrkeskunnande till att höja kvaliteten i sin yrkesutövning och stärka sin 
professionalism i vetskap om att kvaliteten i yrkesutövningen direkt inverkar på samhället och 
samhällsmedborgarna (lararforbundet.se/web/shop2.nsf/webdescription). 

Läroplan för de frivilliga skolformerna - Lpf-94 
Skolans styrdokument visar vilka mål och riktlinjer den enskilde läraren har att förhålla sig till 
i sitt arbete. Det betonas att läraren i gymnasieskolan ska organisera arbetet så att alla elevers 
förutsättningar tas till vara och att varje elev ser sin egen kunskapsutveckling. Läraren ska 
även utgå från elevers behov och stärka deras självförtroende. Han/hon ska visa respekt för 
varje enskild individ och arbeta utifrån demokratiska arbetsformer samt tillsammans med 
eleverna analysera och resonera kring värderingar och problemställningar. Dessutom bör 
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läraren kontinuerligt informera eleven om hur det går i studierna och vilka utvecklingsbehov 
som denne har och även utgå från att eleven vill och kan ta ansvar för sitt arbete i skolan. 
Läraren ska stimulera, stödja och handleda eleverna, allt utifrån den enskilde elevens behov 
och förutsättningar. (Skolverket.se/sb/d/193/url) 

Ledarskap 
Lärarens roll har förändrats från gamla tiders ”chefsroll” till dagens ledarroll där läraren 
genom olika metoder och förhållningssätt ska leda verksamheten på ett tydligt och 
ansvarsfullt sätt, och eleverna och läraren förväntas arbeta tillsammans under ömsesidig 
respekt (Kernell, 2002). 
 
Maltén (2000) beskriver skillnaden mellan chefskap och ledarskap som skillnaden mellan en 
mer formell och en mer informell styrning. Chefen har en formell position i en ofta hierarkisk 
organisation. Han eller hon anses ha största kunnandet och befogenheter att utöva ”tänkandet” 
åt de underordnade. Typexemplet är den gamla militära skolan där soldatens uppgift var att 
lyda de order som befälet ”tänkt ut” åt honom. Således betraktades de underordnade som 
passiva och utan förmåga till eget ansvarstagande.  
 
Chefen är den som driver verksamheten och styr ”med fast hand”. Han eller hon skipar 
rättvisa och kan även skuldbelägga omgivningen för eventuella misslyckanden för att inte 
själv förlora ansiktet (Kernell, 2002). Ledaren har däremot en annan relation till sin grupp 
(Maltén, 2000). Han/hon är beroende av entusiastiska följare som genom ömsesidig respekt 
villigt följer ledarens intentioner. Ledarskapet upplevs som meningsfullt och medlemmarna 
känner engagemang och delaktighet i organisationens mål och behov. Ledaren besitter en 
personlig auktoritet och behöver inte ha den sanktionerad ”uppifrån”.  
 
I den ”gamla” skolan fanns en tydlig hierarki mellan barn och vuxna (Kernell, 2002). 
Vuxenvärlden var, genom den rådande kulturen, auktoritär. Man ”duade” inte en lärare eller 
kallade honom eller henne vid förnamn. Barnen skulle vara tysta och lyda och ”veta sin 
plats”. Läraren var den självklare chefen som i kraft av sin auktoritet tog initiativ och 
upprätthöll ordning. Vad eleverna kunde och var intresserade av var av mindre betydelse. 
Lärarens roll var rollen av den auktoritäre ledaren som eleverna förväntades respektera. En 
respekt som skulle gå förlorad om man tillät eleverna att komma för nära. Så vikten av att 
hålla distans till eleverna betonades.  
 
Läraren skall visa respekt för den enskilda eleven och i det vardagliga arbetet ha ett 
demokratiskt förhållningssätt … läraren skall tydliggöra vilka värderingar och perspektiv 
kunskaperna vilar på och låta eleven ta ställning till hur kunskaper kan användas. 
(Skolverket.se/sb/d/193/url) 
 
Läraren är ledare i skolan och klassrummet och i internationella sammanhang talar man i 
dessa fall om ”classroom management” (Stensmo, 2000). Ledarrollen kan fördelas på olika 
ledarstilar som alla innehåller fem dimensioner av lärarens uppgifter: planering, kontroll, 
motivation, gruppering och individualisering. Man kan säga att ytterligheterna handlar om å 
ena sidan grad av kontroll från läraren och å andra sidan grad av självkontroll av eleven.  
 
Varje enskild lärare bör reflektera över sin ledarstil (Stensmo, 2000). Eftersom det inte finns 
någon stil som passar alla så måste man ”välja” efter sin egen personlighet och dessutom vara 
beredd att omvärdera sitt val om förutsättningarna förändras. Även synen på eleverna och 
framför allt hur de lär sig, vilken lärstil varje individ har, påverkar ledarskapet samt den 
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personliga relationen mellan läraren och eleven. ”Olika lärare interagerar på olika sätt med 
olika elever” (Stensmo, 2000 s.238). 

Ledarstilar 
Det finns tre dominerande ledarstilar (Maltén, 2000). 

• Den auktoritäre ledaren som styr sin grupp in i minsta detalj, tar alla initiativ och 
sällan tillåter något inflytande av gruppmedlemmarna. Viktigt för ledaren är också att 
hålla en tydlig distans till gruppen. Denne ledare ser människan som ansvarslös och i 
behov av ett strikt ledarskap utan möjlighet till påverkan. 

• Den demokratiske ledaren låter gruppen ta en aktiv del av arbetet, både på 
planeringsstadiet och i genomförandet. Inga beslut fattas ”över huvudet” på deltagarna 
utan i samråd med dessa. God kommunikation inom gruppen anses vara viktigt för att 
bidra till ett gott arbetsklimat och till möjligheten att arbeta med gemensamma 
lösningar på problem. Ledaren ser människan som social och självförverkligande. 

• Låt-gå ledaren uppträder passivt och tillbakadraget. Karaktäristiskt för ledarskapet är 
att det framför allt präglas av avsaknad av ledarskap. Gruppen lämnas åt sig själv och 
får i princip göra som den vill när den vill. Låt-gå ledaren ger inte uttryck för någon 
tydlig människosyn eller någon idé om hur människor bör ledas. 

 
I klassrummet får dessa ledarstilar olika konsekvenser (Stensmo, 2000). Den auktoritäre 
läraren uppfattas som sträng och enväldig och en känsla av rädsla eller upproriskhet kan 
infinna sig hos eleverna. Läraren har enväldig makt och kontroll och ofta ett kritiskt 
förhållningssätt mot eleverna, han eller hon ser som sin främsta uppgift att fostra eleverna till 
lydnad och uppförande. Reglerna för samvaron i klassrummet bestäms uteslutande av läraren 
själv. Den demokratiske läraren arbetar tillsammans med eleverna för att bestämma om 
acceptabla beteenden i klassrummet. Läraren vägleder eleverna och tränar dem i 
ansvarstagande och självdisciplin. Eleverna har inflytande över verksamheten och känner sig 
delaktiga i beslut som rör dem. Den låt-gå orienterade läraren har i princip abdikerat från 
ledarrollen. Eleverna får själva utforma verksamheten i klassrummet. Denna avsaknad av 
ledarskap gör eleverna förvirrade och osäkra, det som gäller (eller inte gäller) i klassrummet 
är inte samstämmigt med det som gäller i det omgivande samhället. 

Situationsanpassat ledarskap 
Maltén (2000) skriver om det situationsanpassade ledarskapet. Här kopplas ledarens 
personlighet, med dennes erfarenheter och förhållningssätt, samman med mognadsnivån på 
eleverna och uppgiften som skall lösas. Vilket betyder att det ledarskap som är bäst i en viss 
situation påverkas av: 

• ledaren själv 
• elevernas/gruppens mognad och kompetens 
• uppgiftens karaktär 
• den rådande kulturen på skolan där arbetet ska utföras 
• tidsaspekten – hur lång tid läraren och klassen har till förfogande för att gör arbetet 

 
Det situationsanpassade ledarskapet kräver en god analys av situationen så att befintliga 
resurser utnyttjas optimalt (Maltén, 2000). Det är även viktigt med förmåga till flexibilitet, 
anpassning och en bred ”beteenderepertoar”. Detta ledarskap beskriver mycket av lärarens 
vardag. Den specifika situationen avgör vilket ledarskap som är mest effektivt, en 
grupporienterad ledarstil, det vill säga om läraren kan lägga ett större ansvar på gruppen och 
inte själv styra i så stor utsträckning eller om situationen kräver starkare styrning av läraren. 
Situationer som kan kräva olika styrning kan exempelvis vara en kemilaboration jämfört med 
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en diskussionsuppgift i historia. Laborationen kräver mer lärarstyrd ledning medan 
diskussionsuppgiften mycket väl kan genomföras med större elevinflytande. 

Lärarkvalitet och pedagogisk skicklighet – ”en bra lärare” 
Kernell (2002) skriver om läraryrkets komplexitet och svårigheterna med att beskriva en 
komplett ”mall” för hur den gode läraren är eller bör vara. Däremot finns många försök till 
beskrivning av lärarkvalitet och några kompetenser som i sammanhanget är relevanta beskrivs 
i det följande:  
Ämneskompetens och didaktiskt kompetens – En god ämneskompetens ger läraren trygghet 
och en naturlig auktoritet inom ämnet. Arbetet med att leda eleverna underlättas om 
pedagogen kan skapa en stor repertoar av arbetsuppgifter och kunna motivera varför 
innehållet är relevant. De didaktiska frågorna; vad, varför och hur är viktiga för att tydliggöra, 
för eleverna, syftet med undervisningen. 
Kommunikativ kompetens – Läraren måste kunna beskriva sin verksamhet för såväl elever, 
föräldrar och kollegor. Den kommunikativa kompetensen är viktig för lärarens yrkesidentitet. 
Det är viktigt för professionen att kunna uttrycka vad man gör och varför. 
Arbetsledande kompetens – Att leda undervisningen kräver ett stort mått av praktiskt ansvar. 
Läraren ska organisera, kontrollera och strukturera sin verksamhet, detta på ett flexibelt och 
tydligt sätt. En medvetenhet om rollen som förebild och förmågan att hålla balans mellan 
elevernas egna initiativ och lärarens styrning tillhör också den ledande kompetensen. 
Social kompetens - Läraren bör ha ett stort mått av nyfikenhet, lyhördhet och tålamod. Det är 
även viktigt att skapa lust och glädje och att sträva efter att locka fram elevernas tankar och 
idéer. Den sociala kompetensen handlar också om att skapa ett gott gruppklimat med 
ömsesidig respekt, kunna hantera konflikter och ha förmåga till empati. 
Allmänprofessionell kompetens – Denna kompetens handlar om lärarens relation till yrket 
och hur förändring och omorganisation hanteras. Den innefattar också viljan att utvecklas och 
prova nya vägar i arbetet (Kernell, 2002). 
 
Giertz (2003) skriver om begreppet pedagogisk skicklighet och dess många dimensioner men 
pekar på tre grundkomponenter: kunskaper om ämnet och lärande, handlingar, det vill säga 
hur läraren agerar vid undervisningstillfället samt förhållningssätt både till eleverna, 
undervisningen och till det pedagogiska arbetet.  
 
Den skicklige läraren uppvisar genuina kunskaper i sitt undervisningsämne och håller sig 
dessutom uppdaterad om utveckling och forskning inom ämnet (Giertz, 2003). Han eller hon 
känner till olika inlärningsstilar och vad som främjar och hindrar lärande och planerar sin 
undervisning i enlighet med gällande kursmål. Läraren är naturligtvis väl förtrogen med dessa 
och använder dem i diskussion med eleverna om undervisningens innehåll och syfte. 
Ledarskapet präglas av samverkan och delaktighet samt tydlig och effektiv kommunikation. 
Dessutom är pedagogen, som ofta är en uppskattad ledare, medveten om vikten av att 
reflektera över sin egen verksamhet och att utveckla denna. 
 
Selberg (datering saknas) beskriver ett antal gymnasieelevers syn på sina goda lärare. Dessa 
elever beskriver sina lärare som ledare som har förmåga att locka fram elevernas intresse och 
som förstår sig på dem. Läraren ska även vara väl insatt i aktuell kunskap, vara rättvis och 
hålla ordning. De goda lärarna ska ha förmågan att kunna förstå och lyssna på dem och stötta 
dem när de har det svårt på det privata planet. Att som lärare vara flexibel, tydlig, intresserad 
och ha roligt tillsammans med eleverna var också viktiga egenskaper enligt dem. 



 10 

Kompetensbegreppet 
Hörnqvist (1999) beskriver begreppet kompetens som de färdigheter och det kunnande som är 
resultatet av ett lärande. Men hon hänvisar även till andra forskares definition av 
kompetensbegreppet bland annat Ellström som menar att kompetens är en persons potentiella 
handlingsförmåga i relation till en viss uppgift eller en viss kontext, och Andrén, Wallin och 
Ysander som menar att kompetens är intellektuell, emotionell och social förmåga. Hörnqvists 
forskning, som fokuserade på ungdomars upplevelse av kompetens, visade på en möjlig bild 
av kompetensbegreppet eller upplevelsen av kompetens som bland annat känslan av att vara i 
”fas”, bli bekräftad, ha kapacitet, känna tillfredställelse och att behärska. 
 
Fuglestad (1999) beskriver utvecklingen av lärarkompetens i fem steg: 

- Nybörjaren. Denne är upptagen av regler. Reglerna är själva grunden för handling och 
kännetecknas av att de oavsett sammanhang är generella och ska kunna appliceras på en 
rad konkreta situationer. 
- Den avancerade nybörjaren. Läraren kompletterar reglerna med egna erfarenheter och 
kan i viss mån analysera situationen och välja hur han eller hon ska handla utifrån denna 
analys. Det är inte bara reglerna som påverkar val av handling utan även tidigare 
erfarenheter. 
- Den kompetenta utövaren. Han eller hon har tydliga mål med undervisningen och gör 
medvetna val för att nå dessa mål. Det finns ett personligt engagemang och ett intresse av 
att nå resultat genom de handlingar som sker i klassrummet, lektionerna ska leda till 
lärande hos eleverna. Lärarens personlighet är starkt sammanknuten med yrkesidentiteten. 
- Den skickliga utövaren. Denne planerar och utformar mål utifrån situationen, sin 
intuition och sina personliga erfarenheter, och eventuella problem som kan uppstå 
identifieras på samma sätt. 
- Experten eller ”artisten”. På denna nivå är läraren intuitiv, holistisk och synkron. ”En 
situation utlöser en samtidig helhetsbild av problem, mål, avgöranden och handling. Detta 
är bilden av sann mänsklig expertis” (Fuglestad 1999 s.127) 

 
Fuglestad påpekar vidare att skicklighet som undervisare är någonting som skapas i 
interaktion med andra. En kompetens som utvecklas genom en process med eleverna. 
”Lärarens kompetens att lära ut måste passa ihop med elevens kompetens att lära in” 
(Fuglestad 1999 s. 128) 

Tidigare forskning 
Säll (2000) beskriver resultatet av blivande lärares föreställning om lärarrollen utifrån tre 
perspektiv. Det första är läraren som estradör, han eller hon som står i centrum på ”scenen” 
och där den egna personen är ett viktigt instrument. Förmågan att kunna berätta på ett 
fängslande sätt och fånga elevernas intresse är väsentligt. Genom gester och mimik 
levandegörs framställningen och ger liv åt det som ska förmedlas. För att kunna bemästra 
denna lärarroll krävs en säkerhet i framträdandet och även att läraren i förväg har tänkt 
igenom och planerat detta. Läraren som regissör leder och regisserar spelet i klassrummet. 
Det är elevernas arbete och prestationer som är i rampljuset. Regissören planerar och 
organiserar arbetet både före, under och efter lektionen. Läraren som illuminatör ska ”se varje 
barns behov ur både en kognitiv och en emotionell/social aspekt” (Säll, 2000 s.52). Men 
denna roll innebär även förmågan att ge praktisk hjälp till eleven, föra en dialog om ämnet 
och göra eleven medveten om sin egen inlärning. Att både vara ämnesexpert och 
metakognitör. Det finns även tillfällen när läraren som illuminatör, genom samtal av 
terapeutisk karaktär, kan hjälpa till att förebygga och lösa elevers problem. Dessa tre roller är 
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bundna till varandra såtivida att en väl genomförd estradörs och illuminatörsroll kräver en bra 
organisation och en bra planering, det vill säga en god regissör.  
 
Murphy, Delli och Edwards (2004) gjorde en studie mellan barn, blivande lärare och 
verksamma lärare. Forskarna jämförde deras uppfattningar om ”bra lärare” och resultatet 
visade att tankar om hur en bra lärare är formas vid tidig ålder, redan som skolbarn, och följer 
med som en mall för den blivande läraren. En, enligt forskarna, viktig upptäckt för lärare och 
framför allt lärarutbildare. Några av de förmågor och egenskaper för ”bra lärare” som 
framkom i undersökningen var att en bra lärare har tålamod, humor och ”bryr sig om” sina 
elever. Forskarna hänvisade även till en undersökning av Weinstein 1989, där studenters 
uppfattningar om hur en riktigt bra lärare är redovisades. Där framkom att de fem främsta 
karaktärsdragen för en bra lärare var; tålamod, förståelse, förmåga att relatera till eleven, 
förmåga att motivera, och förmåga att hålla ordning i klassrummet. 
 
Numan (1995) gjorde i sin avhandling en enkätundersökning riktad till 69 lärare, där frågan 
om vad som karaktäriserar en god lärare ställdes. I svaren framgick att en ”god lärare” har 
hög arbetskapacitet, är duktig på att organisera och strukturera. Han eller hon kan förmedla 
kunskap, är socialt kompetent och gränssättande. Även egenskaper som empatisk, 
humoristisk, rättvis och att vara tydlig nämndes. Numan undersökte även skolledares, 
lärarutbildares, praktikhandledares och forskares uppfattningar i frågan. Skolledarna menade 
att lärarens viktigaste uppgifter var undervisningen och lärarens förmåga att stötta lärandet 
hos eleverna. ”En god lärare kan genomföra dessa uppgifter” (Numan, 1995 s. 37). 
Lärarutbildarna lyfte fram skolans värdegrund och lärarens förmåga att organisera och 
handleda lärande. De beskrev en god lärare som en person som har utvecklat förmågan till 
eget kunskapssökande och som har ledarförmåga samt social kompetens. Praktikhandledarna 
tyckte bland annat att förmåga att samarbeta och att leda barngruppen var viktiga, men även 
de teoretiska kunskaperna, flexibilitet och engagemang. Synen på en god lärare från 
forskarhåll fick i undersökningen representeras av forskaren Urban Dahllöf och han pekade på 
svårigheterna med att definiera vad som är en god lärare. Enligt Numan ett uttryck för att 
forskare är tränade att söka flera olika infallsvinklar på ett problem och att undvika 
generaliseringar. 
 
Kruse och Öquist (2007) visade bland annat på att de personliga kännetecken som kopplades 
samman med ”bra lärare” samt de aspekter på kontakten mellan lärare och elev som också 
kopplades samman med detta var; vilka värderingar läraren förmedlar, att läraren måste 
respektera eleven, bry sig om, ha tålamod och vara omtänksam. Det framkom även att läraren 
ska kunna prata ”på ett bra sätt” med eleven både i och utanför klassrummet. Vikten av en 
god relation mellan läraren och eleven påtalades. Tre förmågor som särskilt betonades av de 
tillfrågade lärarna var att en ”bra lärare” skulle ha goda ämneskunskaper och kunna variera 
sin undervisning samt ha god ordning och kontroll i klassrummet. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med arbetet är att beskriva vad som utmärker en bra lärare. Vilka förmågor och 
egenskaper kännetecknar denne? Eftersom min huvudsakliga arbetsplats är gymnasieskolan 
har jag valt att sätta fokus på gymnasielärares uppfattningar om ”bra lärare”. 
 

Frågeställning: Hur beskriver gymnasielärare en bra lärare? 
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Metod 
Undersökningen baseras på en kvalitativ metod. Den kvalitativa undersökningens ambition är 
att försöka förstå och analysera helheter (Patel & Davidson, 1991). Forskaren som tillämpar 
en fenomenologisk ansats försöker ”direktbeskriva” en upplevelse utan hänsyn till dess 
ursprung eller orsak och han eller hon studerar vilket perspektiv individen har på sin värld och 
beskriver detta förutsättningslöst (Kvale, 1997). 

Urval och genomförande 
Valet av intervju som metod bestod i att jag under samtalets form ville undersöka lärares 
uppfattningar om hur en bra lärare är. Kvale (1997) skriver att intervjun som forskningsmetod 
”är ett samtal som har en struktur och ett syfte” (Kvale, 1997 s.13). Metoden ger möjlighet att 
genom omsorgsfullt ställda frågor och ett lyhört lyssnande få tillgång till den intervjuades 
livsvärld. 
 
Undersökningen kom att omfatta fem verksamma lärare på gymnasieskolan. Att antalet 
intervjupersoner blev just fem stycken berodde på tidsbrist men också på tillgänglighet. Dessa 
fem fanns i min direkta närhet och min relation med dem bestod bland annat av samtal om 
läraryrkets komplexitet och allehanda vardagliga pedagogiska frågor. Alexandersson skriver i 
Starrin och Svensson (1994) om fenomenologins vad och hur aspekt. Han menar att man bör 
ha en uppfattning om vad en företeelse är innan man kan resonera om hur den är beskaffad. 
Bland de intervjuade fanns ett tidigare resonemang om ”bra lärare” och därför en uppfattning 
om ”fenomenet”.  
 
Den personliga relationen gjorde intervjuklimatet avslappnat och informellt. Men jag var noga 
med att betona att när intervjun startade så var min roll mer professionell och mindre social. 
”Intervjuaren måste bygga upp en atmosfär där den intervjuade känner sig trygg nog för att 
tala fritt om sina upplevelser och känslor” (Kvale, 1997 s. 118). Jag tog även hänsyn till det 
Svenning skriver om kvalitativa intervjuer. Han påpekar att eftersom man i en kvalitativ 
undersökning endast gör ett fåtal intervjuer är det viktigt att de personer som man har valt att 
intervjua har någonting att tillföra undersökningen. Men att man även förhåller sig kritisk till 
svaren och inte utser sina intervjupersoner till ”kronvittnen från verkligheten” (Svenning, 
1999 s. 120). 
 
Jag intervjuade lärarna på arbetsplatsen i ett ostört rum, och innan intervjun började talade jag 
om att jag hade omformulerat den inledande frågan från ”hur är en bra lärare?” till ”kan du 
beskriva för mig vad som utmärker en bra lärare, enligt dig?”. Jag använde mig sedan under 
intervjuns gång, av uppföljningsfrågor till det som den intervjuade beskrev. Här följde jag 
Kvales beskrivning av hantering av uppföljningsfrågor på så sätt att jag gav direkta frågor om 
det som sades, nickade och mm-ade (både medvetet och omedvetet) samt upprepade 
betydelsefulla ord eller ”teman” som intervjupersonen berörde. Jag ställde även några direkta 
frågor av typen: ”har du någon egen erfarenhet av en bra lärare?” vad var bra med honom 
eller henne? ”beskriv för mig!” 
 
 

Etiska riktlinjer 
Lärarna informerades i förväg om vad undersökningen handlade om och vilken huvudfråga vi 
skulle samtala om: ”hur beskriver du en bra lärare?”. Jag informerade även om att jag skulle 
använda bandspelare för att dokumentera intervjuerna samt att de deltagande garanterades 
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konfidentialitet i rapporten. Utgångspunkten för mitt förfarande byggde på de etiska riktlinjer 
som jag som intervjuare bör ta hänsyn till (Kvale 1997). Dessa riktlinjer är; 
informationskravet – forskaren ska informera berörda personer om syftet med arbetet, 
samtyckeskravet – de som medverkar i undersökningen har rätt att bestämma över sin 
medverkan, konfidentialitetskravet – uppgifter om deltagarna ska ges största möjliga 
konfidentialitet och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem, och 
slutligen nyttjandekravet – de insamlade uppgifterna om enskilda personer får bara användas 
för forskning. 
 

Intervjupersoner 
Ip1 Kvinna 39 år, lärare i idrott och karaktärsämnen för barn –och fritidsprogrammet, tolv år 
som verksam lärare. 
 
Ip2 Kvinna 37 år, lärare i svenska och religion, fyra år som verksam lärare. 
 
Ip3 Man 42 år, lärare i matematik och naturkunskap, tretton år som verksam lärare. 
 
Ip4 Kvinna 35 år, lärare i musik, fem år som verksam lärare. 
 
Ip5 Kvinna 41 år, lärare i svenska och psykologi, sex år som verksam lärare. 

Analys 
Analysen har genomförts genom en kombination av tankar hos Kvale (1997) och Svenning 
(1999). 
 
Kvale (1997) beskriver intervjuanalysen i sex steg. I det första beskriver den intervjuade sin 
”livsvärld” under själva intervjun och ingen tolkning eller förklaring sker i detta första steg. I 
studien fick de intervjuade prata fritt utifrån den inledande frågeställningen: ”kan du beskriva 
för mig vad som utmärker en bra lärare enligt dig”, jag undvek tolkningar och ledande frågor 
men bad den intervjuade att utveckla sina svar genom kommentarer som: ”kan du utveckla 
detta?” och ”beskriv vidare för mig”. 
 
I det andra steget kan intervjupersonen själv upptäcka nya innebörder i det som intervjun 
handlar om. Den intervjuade ser nya samband och ger spontana beskrivningar utan någon 
yttre tolkning. Detta kan exemplifieras av att en av de intervjuade drog egna slutsatser 
omkring sin egen studietid och en specifik lärares betydelse för hur hon själv hade utvecklats 
som lärare. Hon såg samband mellan då och nu och beskrev detta som: ”en förebild … hon 
var en förebild och en orsak till att jag själv ville bli lärare …” 
 
Det tredje steget handlar om kommunikationen mellan den intervjuade och intervjuaren under 
samtalet, där intervjuaren återkopplar till det som sägs och på så sätt koncentrerar meningen i 
uttalandet. Den intervjuade har möjlighet att svara och förtydliga; ”Jag menade att …” och 
dialogen gör att det i bästa fall bara finns en möjlig tolkning kvar. Under intervjun försökte 
jag återkoppla till det den intervjuade sa och även styra samtalet tillbaka till ämnet när det 
ibland ville börja handla om mer perifera saker.  
 
I det fjärde steget tolkas intervjun av intervjuaren. Den utskrivna intervjun struktureras och de 
för syftet väsentliga delarna koncentreras och kategoriseras. Jag bearbetade intervjuerna 
genom att lyssna igenom dessa ett flertal gånger och ordagrant skriva ner dem. Sedan 
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förkortade jag ner långa uttalanden till mindre mer koncentrerade uttalanden kopplade till 
syftet. ”Meningskoncentrering innebär att de meningar som intervjupersonerna uttryckt 
formuleras mer koncist. Långa uttalanden pressas samman i kortare uttalanden, i vilka den 
väsentliga innebörden av det som sagts omformuleras i några få ord” (Kvale, 1997 s. 174).  
Meningskoncentreringen presenteras under rubriken ”resultat”.  
 
Det femte steget i intervjuanalysen kan vara att göra en ny intervju där personerna får 
möjlighet att utveckla sina tankar utifrån tidigare resultat. Detta steg blev inte gjort då jag 
ansåg mig erhållit fullödig information. Ett eventuellt sjätte steg handlar om att 
intervjupersonerna får nya insikter och möjlighet att förändra sitt agerande. 
 
Svenning (1999) skriver om analytiska jämförelser som en metod att söka regelbundenheter 
och sociala mönster i forskningsmaterialet. Det finns två sätta att arbeta med analysen, 
samstämmighetsmetoden och olikhetsmetoden. Vid analysen av materialet utkristalliserades 
tre kategorier: Professionell kompetens, personlighet och kontakt lärare - elev. Dessa 
kategorier samt likheter och skillnader i resultatet beskrivs närmare under rubriken ”resultat”.  

Resultat 
Resultatet delas in i tre kategorier:  
Professionell kompetens, med detta avser jag ämneskompetens, kunskaper om lärande, 
kunskaper om styrningen av skolan, ledarskap, organisationsförmåga, pedagogisk och 
didaktisk förmåga samt kommunikation. 
Personlighet, här har jag valt att sammanställa bland annat karaktärsdrag, normer och 
värderingar samt social kompetens. 
Kontakt lärare – elev, med detta menar jag personlig omsorg, bekräftelse, vuxenförebild och 
tillgänglighet. 

Professionell kompetens 
Ip1 menar att grunden för läraryrket ”naturligtvis” är gedigna kunskaper och att man bör ha 
”en känsla för att lära ut”. Hon menar också att det är viktigt att kunna anpassa arbetssätt och 
metod för olika grupper och för de olika individerna i gruppen. Vikten av att vara strukturerad 
och att ha tydliga ”ramar” för undervisningen betonades också. Pedagogiska hjälpmedel som 
”fina OH-blad och så´nt” var betydelsefullt och förmågan att variera lektionerna och göra 
dem roliga. 
Ip2 har uppfattningen att en ”bra lärare” ska vara ”kunnig i ämnet” och ”kunna lära ut samma 
sak på olika sätt” Hon menar att det är viktigt att läraren är rak och tydlig och markerar när 
någonting är ”fel”. Det är även viktigt att vara rättvis och kunna motivera vad man gör och 
varför. 
Ip3 säger att läraren ska ha ”bra koll på målen” och se till att målen, aktiviteterna och 
examinationen ”håller ihop”. Det är även viktigt med goda ämneskunskaper och att läraren 
”ser” eleven och stöttar denne i lärandet. Läraren bör vara trygg i ledarrollen och medveten 
om elevers lärstil. Det är också viktigt att vara rättvis och duktig på att förklara, att vara tydlig 
i kommunikationen med såväl elever som föräldrar och kollegor. 
Ip4 menar att det är viktigt att läraren tycker om sitt jobb, ”tycker om att undervisa”. Han 
eller hon bör vara tydlig, ämneskunnig och kunna ställa rimliga krav på eleverna. En ledare 
som lägger vikt vid väl organiserade och planerade lektioner och kan balansera mellan att 
ställa krav och att vara ”juste”. 
Ip5 talar om läraren som en person som kan sitt ämne väl och kan undervisa om ”svåra saker 
på ett enkelt sätt”. Han/hon bör vara intresserad av att utvecklas både i lärarrollen och 
kunskapsmässigt och även vara en god organisatör. Läraren ska vara tydlig med ”vart vi är på 
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väg” och ha god kontakt med föräldrar, även på gymnasienivå…. Att vara trygg i rollen som 
ledare betonades särskilt. 

Personlighet 
Ip1 har uppfattningen att viktiga personlighetsaspekter för en lärare är att visa att ”man bryr 
sig om” eleverna, att ha ”glimten i ögat” och våga vara personlig utan att bli privat. Att visa 
att man är människa och inte bara pedagog var ett återkommande resonemang angående 
läraren. Berättarförmåga och ett tilltalande kroppsspråk är också en tillgång för att göra 
undervisningen och ämnet lustfyllt. Att ta egna exempel för att förstärka och förklara ansåg 
intervjupersonen var någonting som hörde samman med personligheten. 
Ip2 menade att människosynen påverkar lärarens sätta att vara. Hon påtalade att ”lärare är 
olika, precis som elever är olika, och vi måste få vara det”. Det är viktigt att även som lärare 
våga erkänna att man gjort fel. Detta bidrar till den respekt man vill bygga upp mellan lärare 
och elever. 
Ip3 betonade att det är viktigt att läraren ”vågar vara en person”. Att han eller hon är nyfiken 
på människor och på ”det man håller på med”. Entusiasm och humor är också viktiga 
personlighetsaspekter. 
Ip4 ”läraren bör berätta engagerat så att intresse väcks och man kommer ihåg”. Han/hon bör 
vara empatisk, ”juste” och bry sig om eleverna på ett äkta sätt. 
Ip5 säger att en ”bra lärare” är ”vänlig men bestämd”. Han eller hon får gärna använda humor 
och våga visa sig ”mänsklig”. Det är en tillgång om läraren är lite av en ”estradör” som gör 
sitt ämne till någonting spännande. Ett äkta engagemang, ”som syns”, både vad gäller 
eleverna och undervisningen är också viktigt.  

Kontakt lärare – elev 
Ip1 menar att det är viktigt att tidigt i relationen etablera en god kontakt med eleverna och att 
bry sig om på ett ”äkta” sätt. Eleverna ska känna att läraren tycker att det är kul att undervisa 
och man ska kunna ”skratta med eleverna” även om läraren också har till uppgift att 
betygsätta kunskaper. Det är viktigt att skilja på elevens personliga kvaliteter och hans eller 
hennes kunskaper i ämnet. 
Ip2 menar att kontakten mellan lärare och elever bör bygga på ömsesidig respekt. ”För att få 
respekt måste man ge respekt”. Hon säger också att det är viktigt att skapa en god kontakt 
med eleverna och att ”se” varje elev. ”Alla elever vill bli sedda och känna att de är duktiga”. 
Läraren bör även vara lyhörd och kunna ”känna av stämningen” i klassen. 
Ip3 betonar att förmågan att möta olika människor, det vill säga den sociala kompetensen, är 
väldigt viktig i lärarrollen. Det är också betydelsefullt att man har ”en vilja att möta eleverna” 
och en vilja till att skapa god kontakt med dem. 
Ip4 har uppfattningen att kontakten mellan eleven och läraren måste bygga på en balans 
mellan att bry sig om och att ställa krav. Man ska inte ”bara vara snäll” i mötet med eleverna 
utan även visa att det är av betydelse att de ”presterar” och vill göra sitt bästa och att läraren 
stöttar och hjälper utifrån elevens förutsättningar. 
Ip5 säger att kontakten med eleverna måste byggas upp på ett tidigt stadium, gärna under 
lättsamma former och med ”lära-känna-övningar”. Om relationen mellan läraren och eleverna 
är god så är det också lättare att reda i ”problem och konflikter” i klassen. Det är även viktigt 
att ta sig tid med eleverna när ”de bara vill prata” och att göra saker som gynnar den sociala 
samvaron som att ”bara fika tillsammans”. Att ”se” eleverna. 
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Likheter i resultatet 
De intervjuade lärarna ger en bild av att den professionella kompetensen handlar om att vara 
ämneskunnig och trygg i ledarrollen. Även förmågan att vara rättvis, ”strukturerad och tydlig” 
samt ”bra på att organisera aktiviteterna” betonades. De aspekter av lärarens personlighet som 
enligt undersökningen framhölls som väsentliga var bland annat humor, empati och 
berättarförmåga. En av de intervjuade beskrev detta på följande sätt: ”eleverna ska älska att 
lyssna på läraren, det är bra om man är som… ja, som Astrid Lindgren… om du förstår..?”. 
Att ha ”glimten i ögat” och att ”våga vara människa” var också synpunkter som framkom när 
intervjun handlade om lärarens personlighet. Kontakten mellan läraren och eleverna visade 
sig vara en viktig aspekt av lärarnas uppfattningar om vad de ansåg vara en bra lärare. De 
menade att det var viktigt med den ömsesidiga respekten och ”viljan att bygga bra relationer”. 
Att ”se” varje elev och att hjälpa denne att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. 

Olikheter i resultatet 
En av de intervjuade framhöll vikten av mycket strukturerade lektioner med ”fina OH-blad” 
och tydliga ramar. Denna person kopplade sin uppfattning till sin egen lärargärning och 
påpekade att ”jag gillar ju själv att ha ett fint och strukturerat material på lektionerna”. En 
annan skillnad som framkom var att endast en av de tillfrågade påpekade vikten av att känna 
till elevers lärstil och sin egen ”lärarstil”. Det fanns också en åsikt om respekten mellan elev 
och lärare där den intervjuade läraren påtalade svårigheterna med att ”kunna bli arg” av rädsla 
för att kränka och inte respektera eleven. Denna lärare menade också att läraren bör vara 
medveten om sin ”makt” och hur hon eller han kan kontrollera eleverna genom den. Endast en 
av lärarna beskrev lärarens människosyn som avgörande för hur man som lärare ser på och 
bemöter eleverna. 

Metoddiskussion 
Jag valde en kvalitativ undersökningsmetod där ambitionen var att hitta generella mönster i 
gymnasielärares uppfattningar om ”bra lärare”.  
 
Den kvalitativa metoden ”skapar sociologiska data utifrån samspel och interaktionsprocesser” 
(Svenning, 1999 s.80) Metodens övergripande idé är att exemplifiera och ge forskaren 
möjlighet att dra mer eller mindre långtgående slutsatser (Svenning, 1999) 
 
Intervjun som metod är ett samspel mellan två människor där intervjuaren och den intervjuade 
påverkar varandra. Situationen kan vara positiv, och präglad av ömsesidig respekt eller i 
sämsta fall skapa spänningar och försvarsreaktioner hos någon av parterna. Denna dynamik är 
nödvändigtvis inte till nackdel för intervjun utan kan vara en ”styrkefaktor” vid en kvalitativ 
intervju (Kvale, 1997). 
 
Undersökningens tillförlitlighet påverkas av många faktorer. Mitt val av intervjupersoner var 
högst personligt och kan givetvis ha färgat undersökningen i den riktning jag medvetet eller 
omedvetet velat styra den. Intervjuerna fick dessutom klämmas in mellan lektionspass, 
planering, mentorsuppgifter och andra oförutsedda händelser och denna tidspress kan givetvis 
ha påverkat intervjuerna på så sätt att vi inte alltid hade tillräckligt med tid för att fördjupa 
vissa frågor. Jag försökte vara tydlig med att när intervjun startade så skulle jag förhålla mig 
mer ”professionell” som intervjuare. Trots detta är det möjligt att jag med röst och 
kroppsspråk uttryckt gillande och/eller ogillande över vad intervjupersonerna talat om och på 
så sätt påverkat vad personen sagt eller vad jag förväntade mig att han eller hon skulle säga. 
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Svenning (1999) skriver om en undersöknings validitet, det vill säga dess förmåga att mäta 
det som avsågs att mäta. Validiteten kan påverkas av många olika faktorer som till exempel 
dåligt formulerade frågor eller en intervjuare som påverkar informanten med egna 
värderingar. Han skiljer på inre och yttre validitet och menar att inre validitet i förenklad form 
ibland också kallas ytvaliditet. I detta fall är validitetsbedömningen personlig från forskarens 
sida och han eller hon anser att det finns en överrensstämmelse mellan teori och empiri. 
 
Jag avsåg att undersöka gymnasielärares beskrivning av bra lärare. Huruvida jag undersökte 
det jag avsåg att undersöka blir i detta fall en subjektiv bedömning och jag är medveten om att 
det kan ha förekommit vissa brister i frågornas utformning eller i mitt förhållningssätt som 
intervjuare. Jag är även medveten om att kategoriseringarna till viss del flyter samman i 
varandra och detta kan bidra till att undersökningens resultat inte är så distinkt som jag hade 
önskat. Men jag anser att jag i huvudsak undersökte det jag avsåg och att mitt syfte är 
besvarat. 

Resultatdiskussion 
Resultatet av intervjuerna visar att lärarna anser att den professionella kompetensen handlar 
om att ha gedigna ämneskunskaper, vilket påtalades av alla intervjupersoner, samt att vara 
rättvis, ha tydlig struktur och förankring i styrdokumenten. Trygghet i ledarrollen var också 
en viktig professionell kompetens.  
 
Giertz (2003) visar på ett förslag till kriterier för pedagogisk skicklighet och där menar hon att 
några av dessa kriterier är att läraren har aktuella ämneskunskaper, ledningsförmåga, en 
medvetenhet om de mål och ramar som styr verksamheten samt förmågan att använda dessa 
både vid planeringen av aktiviteterna och själva undervisningen. Dessa kriterier stämmer väl 
överens med intervjupersonernas uppfattningar om den professionella kompetensen. 
 
Intervjupersonernas uppfattningar om lärares personlighet och kontakten mellan lärare och 
elev, och hur detta kan kopplas samman med ”bra lärare”, sammanfaller i stora drag med de 
uppfattningar som framkom i Kruse och Öqvist uppsats från 2007. De egenskaper som bland 
annat nämns är; tålamod, omtänksamhet och förmågan att ha en bra relation med eleverna 
både i och utanför klassrummet. Även Murphy, Delli och Edwards undersökning från 2004 
visade att ett par viktiga kriterier för en bra lärare är tålamod, humor och ”att bry sig om”. 
Dessa aspekter på hur en bra lärare bör vara visar sig också i detta arbete. Intervjupersonerna 
talar om läraren som en person som vågar vara sig själv, gärna med ”glimten i ögat”. En 
person som respekterar sina elever och som jobbar för ömsesidig respekt i klassrummet. Att 
vara personlig men inte privat och att var lyhörd och ha förmågan att ”se” eleverna var viktiga 
egenskaper. Kontakten med eleverna ses som någonting som man måste ”jobba med” tidigt i 
relationen. 
 
Kernell (2002) beskriver ”den gode läraren” som en person som bland annat skapar lust och 
glädje, är lyhörd och ödmjuk, visar respekt för individen och är nyfiken på elevernas egna 
tankar. Han eller hon bör också vara tydlig i sin lärarroll och kunna entusiasmera sina elever. 
Kernell hänvisar också till Hesslefors och Arktoft (1998), där några synpunkter från deras 
undersökning var att läraren ska kunna balansera mellan att vara snäll och sträng, visa respekt 
för eleverna men också inge respekt, vara rättvis och personlig. Detta kan appliceras på 
uttalanden som intervjupersonerna gjort i denna studie: läraren ska vara ”vänlig men 
bestämd”, inte bara vara snäll utan även ställa krav”, ”för att få respekt måste man ge respekt” 
och så vidare.  
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Sälls studie (2000) av lärarrollen visade på bilden av läraren som estradör, regissör och 
illuminatör där estradören är en person med personlighet och utstrålning som för fram sitt 
budskap på ett intresseväckande sätt. Den egna personen är viktig i sammanhanget och är 
således lärarens främsta instrument. Regissören ser till att arbetet i och utanför klassrummet 
flyter på och han eller hon gör detta genom en god planering och en tydlig ordning. 
Illuminatörens roll är att sätta elevens behov, eller gruppens behov, i centrum. Detta gäller 
både själva inlärningen och de sociala och emotionella behoven. Dessa tre roller bildar 
tillsammans den komplexa bilden av läraren. En treenighet. De intervjuade lärarna i denna 
undersökning visade på en samstämmighet i dessa avseenden. De betonade lärarens förmåga 
att strukturera och organisera aktiviteterna i klassrummet, det vill säga att regissera 
lektionerna. De talade också om lärarens förmåga att berätta och fånga eleverna på ett 
intresseväckande sätt samt att ”bygga relationer” och att ”se” varje elev och dennes behov. 
 
Läroplanen för gymnasieskolan, Lpf-94 beskriver vilka mål och riktlinjer läraren har att 
arbeta efter och där betonas att läraren ska stimulera och stödja elever och stärka deras 
självförtroende. Läraren skall visa respekt för eleven och organisera arbetet så att varje elevs 
förutsättningar tas till vara. I denna undersökning talade intervjupersonerna om vikten av att 
utveckla en respektfull relation till eleverna. Det blev också tydligt att en av lärarens uppgifter 
är att hjälpa eleverna att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Läraren bör kunna 
organisera arbetet och ha tydliga ”ramar” för undervisningen. Liknande definitioner av vad 
som kännetecknar ”den gode läraren” framkom i Numans (1999) undersökning.  Där talades 
det bland annat om att läraren bör vara duktig på att organisera och strukturera, kunna känna 
empati och ha förmåga att stötta lärandet hos eleverna.  
 
Stensmo (2000) och Maltén (2000) skriver om ledarstilar i klassrummet. Resultatet i denna 
studie sammanfaller framför allt med en av de tre dominerande ledarstilarna, den 
demokratiske ledarstilen. Denna ledarstil karaktäriseras bland annat av att ledaren inte fattar 
beslut ”över huvudet” på deltagarna och att god kommunikation mellan ledaren och gruppen 
är viktig för ett gott arbetsklimat. Ledaren ser människan som social och självförverkligande 
och arbetar för ett klassrumsklimat som är präglat av ömsesidig respekt. De intervjuade 
lärarna i denna studie talade bland annat om att läraren bör ha en ”vilja att möta eleverna” och 
skapa god kontakt med dem samt att hjälpa dem att utvecklas efter sina egna förutsättningar. 

Erfarenheter för framtiden och egna reflektioner 
Läraryrkets komplexitet är en viktig komponent i debatten om vad som är en ”bra lärare”. Det 
finns ingen enkel mall eller bild av hur man bör vara. Många försök till beskrivningar och 
studier om lärarrollen är gjorda och resultatet ger bilden av en mångfacetterad yrkesroll med 
ett spektrum av arbetsuppgifter. När vi i dag talar om det livslånga lärandet får det 
konsekvenser för lärarrollen, eleverna lär sig i ett livslångt perspektiv och inte enbart i 
klassrummet. Kanske inte någon nyhet i sig men en tankeställare vad gäller lärarens roll. Ska 
eleven lära för provet eller för livet? Hur gör jag då?  
 
Som nyexaminerad lärare är det lätt att tänka att ”nu är jag klar, nu kan jag detta”. Min 
personliga uppfattning och erfarenhet är att man förmodligen (och förhoppningsvis) aldrig 
blir klar som lärare utan att man är i ständig utveckling och förändring. Jag tror även att 
debatten om ”bra lärare” bidrar till denna utveckling. I vår strävan att bli bättre är det naturligt 
att fundera över de lärare som har satt avtryck i våra egna liv. Vilka var de? Vilka egenskaper 
hade de och vad kan jag lära mig av dem? ”Jag minns en gammal lärare som satte avtryck, 
han var kunnig, rättvis, tydlig och karismatisk – man kunde lyssna länge… dessutom så 
brydde han sig om oss…” Denna bild av en lärare gav en av de intervjuade personerna i detta 
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arbete och jag tycker att orden ”han satte avtryck” beskriver en del av lärarens roll. Att lämna 
ett avtryck hos de elever man undervisar. Nu kan givetvis detta eftermäle vara förknippat med 
olust ibland eftersom även ”dåliga” lärare lämnar avtryck…  
 
Jag upplever att jag med denna studie, både genom litteraturen och genom intervjuerna med 
de verksamma lärarna, har fått en tydligare bild av att vara lärare. Det finns många goda 
exempel, lärare som är engagerade, kunniga, karismatiska och ambitiösa. Dessa lärare som i 
skymundan gör ett fantastiskt arbete dagligen i klassrummen, och jag kan ibland sakna denna 
vinkel på skoldebatten som förs i media. Den handlar i mitt tycke allt som oftast om hur dålig 
den svenska skolan är och alldeles för lite om de professionella lärare som skapar 
förutsättningar för inlärning, stimulerar till eftertanke, inspirerar, lyssnar och bryr sig om. 
Lärare som sätter avtryck. 

Vidare forskning 
Vad gäller valet av metod skulle intervjuerna kunna kompletteras med enkäter. 
Kombinationen av dessa metoder skulle möjligtvis kunna belysa frågeställningen ur flera 
olika synvinklar. Dessutom vore det intressant med en jämförande studie av lärares och 
elevers uppfattningar om ”bra lärare”, där likheter och olikheter kunde analyseras och 
diskuteras. 
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