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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att ur ett elevperspektiv synliggöra gymnasieelevers uppfattningar 

om vad som kännetecknar en kompetent dans- respektive matematiklärare, för att sedan göra 

en jämförelse mellan dessa. Då läraren ses som en ledare i klassrummet, tolkas den 

kompetente dans- respektive matematikläraren sedan ur ett ledarperspektiv. Metoden som 

använts i undersökningen är skriftliga reflektioner, vilket innebär att informanterna fritt har 

fått reflektera över vad som kännetecknar en kompetent dans- respektive matematiklärare och 

sedan skrivit ned sina tankar. Undersökningen är genomförd på två skilda gymnasieskolor 

inom två olika program, estetiska programmet med inriktning dans och teknikprogrammet. 

Danseleverna har fått reflektera över den kompetente dansläraren och teknikeleverna har fått 

reflektera över den kompetente matematikläraren. Reflektionerna analyserades sedan med 

hjälp av fenomenografisk analys. Analysen av reflektionerna resulterade i 5 skilda kategorier 

gällande den kompetente läraren; Personliga kännetecken, Ämneskompetens, Pedagogisk 

kompetens, Social kompetens och Strukturell kompetens. Resultatet som studien visar är att 

det finns både skillnader och likheter mellan den kompetente dans- respektive 

matematikläraren inom dessa kategorier. Den kompetente dans- och matematikläraren kan 

främst knytas till den demokratiska ledarstilen och det situationsanpassade ledarskapet där 

den förstnämnda ledarstilen innebär att läraren involverar eleverna i planeringen av 

undervisningen och val av arbetsformer och den sistnämnda innefattar att läraren anpassar sin 

ledarstil efter klassrummets situation och sammanhang. 

 

Nyckelord: Dans, Gymnasieskolan, Kompetens, Ledarskap, Ledarstilar, Lärare, Matematik   

 

  



Förord 

Titeln på vårt arbete “att ha en plan är ju också bra” framkom som ett citat från vår studie. 

Citatet är en reflektion över frågan “Vad kännetecknar en kompetent danslärare?” och 

meningen är bara en av många som lyftes fram i studien. Anledningen till att vi valt att 

använda detta citat som titel är för att det har en komisk framtoning vilket gör den 

intresseväckande, samtidigt som det lyfter att läraren bör ha en mening med sin undervisning, 

vilket är en del av den kompetente lärarens förväntade förmåga, enligt studien 

 

Detta arbete har varit både intressant och lärorikt men vi är samtidigt glada att det äntligen är 

klart. Trots många resor, sena nätter och långa skypesamtal avslutar vi nu arbetet med ett 

leende på läpparna. Först och främst vill vi tacka varandra för ett utomordentligt smidigt och 

givande samarbete, vi vill sedan tacka eleverna som deltagit i studien, utan er hade detta inte 

varit möjligt. Vi vill även tacka vår fantastiska handledare Ulrika Bergmark som väglett oss 

under arbetets gång. 

 

Till sist vill vi rikta ett stort tack till Alexander Holmberg och Linus Jonsson för allt stöd och 

hjälp under arbetets gång samt ert engagerande tekokande i oerhörda mängder. 

 

Återigen, tusen tack! 

 

Kristin Olsson & Sofia Österberg 
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1. Inledning 

Då unga människors uppväxt präglas av utbildning och det som sker i skolan, blir arbetet och 

de som arbetar inom skolan en central del av deras liv. Lärare kan ha stor påverkan på elevers 

motivation och lärande (Skolverket, 2003) och vi har väl alla någon gång upplevt vad vi 

uppfattar som en “bra” lärare, en lärare som skiljt sig från mängden och varit speciell på något 

sätt. Det kan vara att läraren varit inspirerande, trott på dig som ingen annan vuxen gjort eller 

bara varit otroligt engagerad i sitt arbete. En del påstår att detta kan vara en tillfällighet, men 

det menar inte Fibæk Laursen (2004). Han menar att detta är kärnan i den professionella 

lärarkompetensen, vilken ger en känsla av äkthet i klassrummet. Denna äkthet kommer av att 

läraren är kunnig i sitt ämne, behärskar praktiska metoder för att undervisa, att det finns glädje 

och energi i klassrummet samt att läraren är mån om att eleverna ska ha det bra. Dessutom är 

läraren trygg i sig själv, en tydlig ledare och engagerad samt skapar en god relation med 

eleverna. Denna äkthet kallar Fibæk Laursen för autenticitet och menar att detta ger en känsla 

av en helhetsupplevelse i klassrummet.  

 

Upplevelsen vi själva, och säkerligen många andra, bär med oss från vår skolgång är att 

läraren haft en betydelsefull roll i att göra undervisningen tilltalande och då läraren upplevts 

som ”bra”, har det varit mer motiverande att lära sig kunskaper i ämnet. Detta lyfts även av 

Skolverket (2003) som menar att läraren har en stor påverkan på elevernas motivation för 

lärande. Läraren är enligt Skolverkets rapport Lusten att lära - med fokus på matematik en av 

de största påverkansfaktorerna på elevernas lust att lära. En lärare som visar engagemang och 

kan motivera eleverna är väldigt uppskattad bland elever i alla åldrar. Eleverna uppskattar 

också lärare som har en tilltro till elevens förmåga att lära, att de är kunniga i sitt ämne samt 

att de kan se och höra vad eleverna har svårt för och utifrån det kan förklara så att alla förstår. 

Skolverket menar att då läraren uppfyller dessa faktorer motiveras eleverna till lärande och att 

tillägna sig kunskap i klassrummet.  

 

Om en “bra” lärare har en sådan viktig roll för elevens motivation, vore det inte bra om vi 

kunde reda ut vilka kompetenser som behövs för att uppfylla denna autenticitet som Fibæk 

Laursen pratar om? Om en lärare har kunskap om elevers uppfattning skulle läraren kunna 

använda dessa resultat för att utöka sin förståelse för elevernas resonemang och använda den 

som grund i undervisningen. Vi har i denna studie intresserat oss för vad olika elever i 

gymnasieskolan uppfattar som en kompetent lärare, det vill säga vilka kunskaper, egenskaper 

och förmågor en ”bra” lärare enligt eleverna förväntas ha. Vi har valt att använda ordet 

kompetent då denna formulering innefattar och belyser lärarens kompetens mer än vad ordet 

bra gör. I studien definieras kompetens som att kunna använda sina kunskaper och färdigheter 

med god förmåga gällande en specifik uppgift. Den kompetente läraren definieras som en 

lärare som utifrån den enskilde individens uppfattning, skapar de bästa förutsättningarna för 

elevernas lärande, möjliggör den bästa utvecklingen och gör de bästa avvägningarna i 

förhållandet till helheten samt inspirerar till elevernas lärande. Flera forskare tar också upp 

lärarens kompetens som en avgörande faktor för elevers framgång inom ett ämne. En av 
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forskarna är Hellman (2010) som menar att denna kompetens ska innefatta relevant 

ämneskunskap och didaktiska kunskaper.  

 

Då frågan om den kompetente, eller “bra”, läraren tidigare främst belysts utifrån ett 

lärarperspektiv har vi i studien valt att utgå från ett elevperspektiv och undersökt vad elever 

anser kännetecknar en kompetent lärare, eller mer specifikt vad som kännetecknar en 

kompetent dans- respektive matematiklärare eftersom vi har valt att begränsa studien utifrån 

våra ämnesinriktningar dans och matematik. Dessa ämnen är väldigt olika i sig, det ena är mer 

praktiskt, det andra mer teoretiskt och undervisningssituationerna ter sig olika. Gör detta att 

eleverna värdesätter olika kvalitéer hos lärare i de olika ämnena? Kernell (2010) menar att 

olika ämnen kräver olika förhållningssätt och studietekniker, eftersom ämnena har olika 

identitet. Detta medför skillnad i lärarens val av arbetsformer och påverkar hur denne 

undervisar. “Det är alltså inte en fråga om personlig karaktäristik hos läraren, utan det är just 

ämnenas utsiktspunkter som skapar skillnaderna” (s. 81). Behöver man som lärare då bete sig 

olika beroende på i vilket klassrum man undervisar?  

 

Även lärarens ledarskap lyfts som en påverkansfaktor på elevernas skolresultat. Dahlkwist 

(2012) skriver att “Läraren och lärarledarskapet är enligt många undersökningar den enskilt 

mest betydande nyckelfaktorn för goda resultat i skolorna” (s. 218) och menar vidare att en 

lärare inte kan vara lärare utan att också vara ledare. Därför har vi valt att även lyfta läraren 

som ledare och att se lärarens kompetenser ur ett ledarperspektiv. Vi har sedan kopplat 

studiens resultat till ledarskapsteorier och tolkat den kompetente läraren utifrån dessa.  

 

Detta arbete har skrivits och framarbetats tillsammans, där diskussion har varit en kontinuerlig 

del av arbetet. De skriftliga reflektionerna genomfördes däremot enskilt, där Kristin 

genomförde de skriftliga reflektionerna med danseleverna och Sofia med teknikeleverna. 

Informationen som reflektionerna resulterade i bearbetades och analyserades sedan av båda 

tillsammans.  
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att ur ett elevperspektiv synliggöra ett antal gymnasieelevers 

uppfattningar om vad som kännetecknar en kompetent dans- respektive matematiklärare, för 

att sedan göra en jämförelse mellan dessa. Vidare tolkas den kompetente dans- och 

matematikläraren ur ett ledarskapsperspektiv för att se om gymnasieeleverna eftersöker ett 

specifikt ledarskap hos den kompetente läraren. Studien syftar till att vi som blivande lärare, 

och andra inom läraryrket, ska kunna använda dessa resultat för att utöka förståelsen för hur 

elever uppfattar läraren och dennes undervisning, för att sedan kunna använda denna 

förståelse i undervisningen.  

2.1. Frågeställningar 

1. Vad kännetecknar en kompetent danslärare enligt gymnasieelever vid estetiska 

programmet, inriktning dans? 

 

2. Vad kännetecknar en kompetent matematiklärare enligt gymnasieelever vid 

teknikprogrammet? 

 

3. Vilka skillnader respektive likheter finns det i dans- och teknikelevers uppfattningar om 

vad som kännetecknar en kompetent lärare inom dans- och matematikämnet? 

 

4. Hur kan dans- och teknikelevers uppfattningar om den kompetente dans- respektive 

matematikläraren tolkas ur ett ledarskapsperspektiv? 
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3. Bakgrund 

Som det beskrivs i inledningen så har de flesta människor upplevt minst en kompetent eller 

“bra” lärare under sin skoltid, men finns det något färdigt recept på den kompetenta läraren 

och vilka förmågor denna bör ha? Kernell (2010) menar att elever ofta uppfattar och upplever 

skilda egenskaper och kännetecken som goda kompetenser och att uppfattningen av den 

kompetente läraren skiftar efter situation och i mötet med eleverna. De “bra” lärarna du minns 

kanske skiljer sig gällande egenskaper och förmågor och inte alls var lika till sättet. Forskare 

har gjort många försök att urskilja den kompetente läraren men menar att det inte finns något 

entydigt svar på frågan (Kernell, 2010; Lindström & Pennlert, 2012; Malten, 1995). Som 

lärare bör man dock, enligt skolans styrdokument och forskning (Dahlkwist, 2012; Kernell, 

2010; Skolverket, 2011a), besitta vissa kompetenser och förmågor, samt kunna leda alla 

elever, oavsett förutsättningar. 

 

Bakgrunden inleds nedan med en presentation av lärarens roll utifrån skolans styrdokument, 

vad lärarens uppgifter är samt vilket ledarskap som läraren bör utöva. Avsnittet går sedan 

djupare in på ledarskapet, läraren som ledare och ledarstilar. Därpå lyfts forskning kring den 

kompetente läraren och de centrala aspekter vi urskiljt gällande dennes kompetens. 

Avslutningsvis ges en historisk överblick kring tidigare studier inom liknande områden.   

3.1. Lärarens roll  

I detta avsnitt presenteras lärarens roll som den beskrivs i skollagen, läroplanen för 

gymnasieskolan och ämnesplanerna för dans och matematik. Avsnittet är indelat i två 

underrubriker; förankring i skolans styrdokument och dans- och matematikundervisning. 

3.1.1. Förankring i skolans styrdokument 

I skollagen (SFS 2010:800) beskrivs att en lärare ansvarar för den undervisning denne 

bedriver, det vill säga de målstyrda processer som sker i skolan och som syftar till elevers 

utveckling och lärande. Övriga uppgifter som nämns är bland annat kvalitetsgranskning och 

utvecklingssamtal.   

 

Skolverket (2011a) beskriver i Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011, GY11, övergripande mål och riktlinjer för skolans och de anställdas 

arbete samt vad eleverna ska uppnå. Dessa är uppdelade i fem övergripande områden: 

kunskaper, normer och värden, elevernas ansvar och inflytande, utbildningsval samt 

bedömning och betyg. Inom varje område specificeras vad läraren och övrig skolpersonal ska 

arbeta med. 

 

Gällande Kunskaper ska läraren utgå från elevernas individuella förutsättningar och behov i 

undervisningen samt ta tillvara på elevernas erfarenheter. Läraren ska stärka elevernas 

självförtroende samt deras förmåga och vilja att lära. För att främja elevernas lärande ska 

undervisningen varieras mellan teori och praktik. Läraren ska också se till att eleverna kan 
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utveckla hela sin förmåga och att deras kunskapsutveckling går framåt. Genomgripande ska 

läraren fungera som en handledare, stödja eleverna i deras arbete och ge särskilt stöd till 

elever i svårigheter. Inom Normer och värden är lärarens uppdrag att verka för demokrati, att 

tydliggöra de grundläggande demokratiska värden som finns i samhället, främja 

likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling. Läraren ska själv 

visa respekt för eleverna samt stödja eleverna i deras utveckling av känsla för solidaritet och 

ansvarstagande för andra människor. Tillsammans med eleverna ska läraren utveckla 

gemensamma regler kring arbetet och samvaron i gruppen. Området Elevernas ansvar och 

inflytande rör elevinflytande i undervisningen, att läraren ska verka för att eleverna deltar vid 

planering och utvärdering av undervisningen, både genom val av arbetssätt och innehåll. 

Läraren ska själv variera sitt arbetssätt och sina arbetsformer och ha en tro på att eleven kan ta 

ansvar för sitt eget lärande. Läraren ska tillsammans med eleverna också ta ansvar för skolans 

miljö: den sociala, kulturella och fysiska. Gällande Utbildningsval ska läraren kunna vägleda 

och informera eleverna inför kommande val av utbildning och yrke. Läraren ska i 

undervisningen kunna arbeta med inspiration från arbets- och samhällslivet likväl som från 

högskolor och universitet. Inom området Bedömning och betyg ska läraren kontinuerligt ge 

information om elevens kunskapsutveckling, hur eleven ligger till och vilken 

utvecklingsmöjlighet denne har. Läraren ska tydliggöra vad som är utgångspunkt för 

bedömningen och vid betygsättning utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskap i 

förhållande till de nationella kunskapskraven (Skolverket, 2011a). 

 

Utifrån dessa styrdokument kan lärarens demokratiska ledarskap urskiljas. Det vill säga att 

läraren ska ha ett demokratiskt förhållningssätt och verka för jämställdhet i undervisningen 

där alla ska behandlas lika. Läraren ska utgå från att alla elever vill och kan påverka sitt 

lärande samt verka för att eleverna blir delaktiga och har inflytande över undervisningen. 

Läraren ska även visa respekt för den enskilda eleven (Skolverket, 2011a). 

 

Vidare lyfter regeringen i sin proposition, inför 2001 års lärarutbildning, En förnyad 

lärarutbildning (Prop. 1999/2000:135), fram att alla lärare är i behov av en grundkompetens, 

en utgångspunkt för hur lärande ska ske och som kan ligga till grund för lärarnas arbete. 

Denna grundkompetens kan påverkas av både sammanhang och situation, men berör främst 

generella frågor och problem som alla lärare ställs inför. Grundkompetensen bör innefatta 

didaktisk kompetens, kognitiv kompetens, kommunikativ kompetens, kulturell kompetens, 

kreativ kompetens, kritisk kompetens och social kompetens. Även i propositionen inför 2011 

års lärarutbildning (Prop. 2009/10:89) beskrivs att regeringen anser att en lärare bör ha djupa 

ämneskunskaper samt didaktisk förmåga.  

3.1.2. Dans- och matematikundervisning  

Gy11 betonar att alla lärare ska ha samma kvalifikationer (Skolverket, 2011a), det vill säga att 

både dans- och matematikläraren i grunden ska ha samma utgångspunkt. Dock ser ämnena i 

sig olika ut, dansteknik och dansgestaltning som dans på det estetiska programmet innefattar, 

är konstnärliga ämnen som behandlar både träning och gestaltande inom olika dansgenrer. De 

är till stora delar praktiska ämnen som betonar elevens arbete med kroppen, men behandlar 
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också analys och tolkning av olika gestaltningar. (Skolverket, 2011b; 2011c). 

Matematikämnet är till sin karaktär snarare teoretisk och handlar i grunden om att upptäcka 

mönster och formulera generella samband. Eleverna ska i matematikämnet dels utveckla en 

förmåga att lösa problem genom olika strategier, dels kunna sätta in matematiken i olika 

sammanhang och situationer, där både problemlösningsförmåga och kreativitet betonas 

(Skolverket, 2011a). Kernell (2010) menar att olika ämnen kräver olika förhållningssätt och 

studietekniker, eftersom ämnena har olika identitet. Detta medför skillnad i lärarens val av 

arbetsformer och påverkar hur denne undervisar. “Det är alltså inte en fråga om personlig 

karaktäristika hos läraren, utan det är just ämnenas utsiktspunkter som skapar skillnaderna” (s. 

81). Enligt Kernell kommer därmed dans- och matematiklärarens undervisning och 

förhållningssätt skiljas åt.  

 

Kernell (2010) belyser också att lärandet påverkas av gruppen som lär och deras 

förkunskaper, samt att ämnets identitet också är beroende av de som deltar i undervisningen. 

Han menar att ålder, bakgrund och intresse kan påverka undervisningen. Ett visst moment 

kommer se annorlunda ut om du undervisar exempelvis danselever eller teknikelever i 

danshistoria, eftersom teknikeleverna vanligtvis inte har någon förkunskap. Det vill säga 

eleverna påverkar ämnet och ämnet påverkar val av förhållningssätt och arbetsformer. Läraren 

ska som det beskrivs i dansteknik arbeta med praktiskt undersökande och reflekterande 

arbetsmetoder (Skolverket, 2011c). Läraren i matematik ska arbeta med varierade 

arbetsformer och arbetssätt, där dels undersökande aktiviteter utgör en del, dels arbetet med 

olika digitala verktyg (Skolverket, 2011a). Det finns det vill säga både likheter och skillnader 

mellan ämnena, de är båda till sin karaktär kreativa och betonar undersökande metoder, men 

undervisningen skiljer sig mycket gällande det praktiska kontra teoretiska arbetet. I dansen 

betonas det praktiska och i matematiken det teoretiska. Matematiken lyfter också arbetet med 

digitala verktyg, vilket dansen inte gör.  

3.2. Teorier och tidigare forskning 

I detta avsnitt behandlas ledarskap, ledarskapsteorier och lärarens kompetens. Avsnittet är 

indelat i underrubrikerna ledarskap, läraren som ledare, lärarens fem ledaruppgifter i 

klassrummet och ledarstilar. Under ledarstilar behandlas tre traditionella ledarstilar och 

situationsanpassat ledarskap. Därefter följer underrubrikerna kompetens, en kompetent lärare 

och några centrala kompetenser, där forskares syn på den kompetente läraren och vilka 

kompetenser denne bör ha presenteras.  

3.2.1. Ledarskap  

Yukl (2012) beskriver att det troligtvis finns lika många olika sätt att definiera ledarskap, som 

det finns forskare som försökt definiera det. Sims, Faraj och Yun (2009) menar också att det 

är svårt att tydliggöra begreppet då det innehåller så mycket. Det som de flesta dock är 

överens om är att ledarskap är en process som innefattar en eller flera personer som avsiktligt 

påverkar andra (Maltén, 2000; Sims et al., 2009; Yukl, 2012). Syftet med denna påverkan är 

att leda, underlätta och strukturera de aktiviteter och relationer som finns i en grupp (Yukl, 
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2012). Maltén (2000) tillägger att ”Ledarskapet förutsätter såväl gruppdynamiska som 

problemlösande färdigheter. Ledaren kan uppnå resultatet, men endast tillsammans med och 

genom andra människor” (s. 8). Ledare använder sedan olika typer av stilar eller beteenden 

för att påverka handlingssätt hos andra och dessa olika beteenden kan knytas samman med 

olika ledarstilar (Sims et al., 2009).  

 

Inom ledarskapsforskningen har det också framkommit att vissa egenskaper eller färdigheter 

kan vara avgörande om man blir en bra ledare eller inte. Begreppet egenskaper står enligt 

Yukl (2012) för personliga karaktärsdrag och innebär både ledarens personlighet och 

värderingar. Begreppet färdigheter kan vidare delas in i tre faktorer; tekniska färdigheter, 

interpersonella färdigheter och begreppsmässiga färdigheter. Tekniska färdigheter innebär att 

ledaren har kunskap om vilken metod som ska användas för en viss uppgift och förmåga att 

utöva metoden. Interpersonella färdigheter står för att ledaren har kunskaper om andra 

människors beteenden: lyhördhet, empati, kan kommunicera, lyssna och främja samarbete. 

Den sista färdigheten, begreppsmässiga färdigheter, innefattar ledarens logiska tänkande, 

kreativitet, problemlösningsförmåga samt att ledaren kan upptäcka möjligheter och problem. 

Landin och Hellström (2001) menar att ett fungerade ledarskap går att definiera som en 

utgångspunkt i frågorna vad och hur. Vad som ska läras ut och hur de ska läras ut, alltså med 

vilken metod. Maltén (2000) menar däremot att det inte finns något entydigt svar som kan 

definiera gott ledarskap då det är ett sådant komplext och förändringsbart fenomen.  

3.2.2. Läraren som ledare 

”Det går inte att vara lärare utan att samtidigt vara ledare” (s.15) menar Dahlkwist (2012), 

vilket stämmer väl överens med Svenssons (1998) tanke om att det krävs att lärare är 

skickliga ledare för att lyckas med lärarskapet. Dahlkwist (2012) beskriver att detta är ett 

väldigt speciellt och krävande ledarskap då läraren möter heterogena grupper med varierande 

storlek, elever med olika kunskapserfarenheter och skilda motivationsnivåer. För att vara 

framgångsrik med “lärarledarskapet” som han benämner det, måste läraren både kunna förstå 

och hantera det som sker i klassrummets olika situationer. Enligt Dahlkwist spelar sociala 

relationer, såsom att lära känna, se och bekräfta varje elev, samt dess kvalitet stor roll för hur 

väl läraren lyckas. Likväl hur flexibel läraren är, då oförutsägbarhet är en del av 

lärarledarskapet. ”Ständigt dyker det upp nya utmaningar och problem att ta ställning till, 

situationer som kräver ett kontinuerligt och ofta snabbt beslutsfattande” (s. 14) är hans 

beskrivning av det. Även Stensmo (1997) menar att ledarskapet i klassrummet handlar om 

lärarens sociala relation till eleverna och relationen mellan eleverna i undervisnings- och 

lärprocessen, det vill säga hur läraren hanterar det socialpedagogiska förhållandet i 

undervisningen. Svensson (1998) lyfter också läraren som ledare men framhäver i detta 

ledarskap lärarens uppgift att organisera och leda klassrumsarbetet. Han menar att 

instruktioner, uppmuntran och motivation samt konflikthantering och gränssättning är en del 

av lärarens ledarskap.  
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3.2.3. Lärarens fem ledaruppgifter i klassrummet 

Stensmo (2000) menar att läraren som ledare i klassrummet har fem huvuduppgifter. Dessa är 

kontroll, planering, gruppering, individualisering och motivation, där uppgifterna i vissa 

avseenden överlappar varandra. Systemet kallar Stensmo för ”Ledarskapets kontext” och 

uppgifterna påverkas bland annat av lagstiftning, läroplaner, kursplaner och skolans 

utformning och kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Ledarskapets kontext enligt Stensmo (1997). 

 

Den första uppgiften, kontroll i klassrummet, är en uppgift där läraren kontrollerar att det som 

händer i klassrummet stämmer överens med de mål, planer och förväntningar som finns på 

klassrumsverksamheten från både lärare, skolan som organisation, eleverna själva och 

elevernas föräldrar. Detta innefattar bland annat tidsdisponering, hur eleverna tar sig an 

uppgifter, relationerna mellan lärare och elev, men även relationen mellan elev och elev. 

Denna kontroll blir synlig i de regler och rutiner som finns i klassrummet, men även i de 

åtgärder som tillämpas då regler bryts. Planering innebär inte bara att läraren planerar vad 

som ska läras ut och hur, utan berör också det sociala livet för eleverna i skolans verksamhet. 

Stensmo menar att lärarens planering inrymmer tre tidsaspekter. Den första aspekten är inför 

en händelse, läraren planerar inför något. Den andra är planering i en händelse, vilket betyder 

att läraren anpassar undervisningen utifrån det som händer i situationen. Den tredje är 

planering efter en händelse, vilket innebär att läraren utvärderar det som har hänt. Uppgiften 

gruppering innebär att läraren är medveten om hur grupper sätts samman, samspelar och hur 

de utvecklas i undervisningen. Grupper är en stor del av elevernas vardag, då elever ingår i 

bland annat olika undervisningsgrupper, grupperingar inom klassen och tillfälliga 
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arbetsgrupper, och det är viktigt att även läraren är medveten om detta. Den fjärde uppgiften, 

individualisering, innebär att undervisningen ska utgå från varje enskild elevs förutsättningar, 

behov och erfarenheter. Detta kan läraren tillämpa genom att exempelvis variera uppgifter, 

arbetsmetoder och arbetssätt. Den sista uppgiften, motivation, handlar om att läraren ska 

inspirera eleverna till att sätta upp egna mål och arbeta mot dessa, vilket även bör leda till att 

eleverna blir motiverade. Målen som eleverna arbetar mot kan vara något som de vill uppnå 

eller något som de vill försöka undvika och målen kan vara både inre och yttre. Antingen 

finns det ett behov inom eleven som denne vill uppfylla, eller så finns det en yttre belöning 

som eleven motiveras av. Om målet är att undvika något så kan belöningen exempelvis vara 

att eleven slipper ett straff (Stensmo, 2000). 

3.2.4. Ledarstilar  

Forskning kring ledarstilar har länge främst berört arbetslivet och den allmänna ledaren, men 

på senare tid har ledarstilar gällande läraren utvecklats (Stensmo, 1997). Nedan presenteras de 

traditionella ledarstilarna auktoritärt, demokratiskt och passivt ledarskap vilka binds samman 

med forskning specificerat kring lärarens ledarstil i klassrummet. Sedan introduceras det 

situationsanpassade ledarskapet samt lärarens nya roll enligt Landin och Hellström (2001). 

 

Stensmo (2000) menar att lärarens ledarstil påverkas av i vilken grad läraren styr 

undervisningen och i vilken mån eleverna får vara med och påverka val och förhållningsätt i 

klassrummet. Han benämner detta som lärarkontroll respektive elevers självkontroll. Vidare 

menar han att dessa två kan ses som ytterligheter och att lärarens ledarstil kan påverkas mer åt 

det ena eller andra hållet. Inom lärarkontroll är läraren i fokus och styr undervisningen. Det är 

läraren som tolkar kursplanerna och planerar samt kontrollerar elevernas arbete. Inom elevers 

självkontroll sätts eleverna i centrum och det är eleverna själva som tar ansvar och kontroll 

över arbetet i klassrummet. Läraren fungerar då som ett stöd och är lyhörd gentemot eleverna 

och deras behov.  

3.2.4.1 Tre traditionella ledarstilar 

Stensmo (1997) beskriver hur studier kring ledarskapet började under 1930-talet med Kurt 

Lewin och hans medarbetare. Dessa studier behandlade tre olika former av ledarskap; 

auktoritärt, demokratiskt och låt-gå ledarskap, och hur dessa påverkade gruppens dynamik då 

ledaren var närvarande respektive frånvarande. Låt-gå ledarskapet benämns av vissa forskare 

också som abdikerat eller passivt ledarskap. Önnevik (2010) beskriver den auktoritära och 

demokratiska ledarstilen som två ytterligheter, vilka används för att beskriva övriga 

ledarstilar. Han menar att de flesta ledarstilar utgår från antingen den demokratiska eller 

auktoritära, eller är en blandning av dem. I vilken grad lärarens ledarstil utgår från 

lärarkontroll eller elevers självkontroll kan också kopplas till dessa ytterligheter, då hög 

lärarkontroll kan knytas till det auktoritära ledarskapet och stor självkontroll hos eleverna, det 

vill säga elevers självkontroll, kan knytas till det demokratiska ledarskapet. 
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Auktoritärt ledarskap  

Auktoritärt ledarskap innebär att ledaren har en starkt styrande roll, ledaren har pondus och tar 

de flesta beslut själv. Ofta arbetar ledaren med kommandon och talar till en person, inte med. 

(Svedberg, 2007). Den auktoritära ledaren är också fokuserad på att lösa uppgifter, oavsett hur 

det påverkar de andra och har en struktur för vad, när och hur saker ska göras (Önnevik, 

2010). En auktoritär ledare tycker inte om att ifrågasättas och är ofta intolerant mot andra och 

deras idéer (Ohlson, 2007). Lärare med en auktoritär ledarstil använder sig av en hög grad av 

lärarkontroll. Läraren har en positiv syn på disciplin, vilket i klassrummet betyder att läraren 

har krav på att eleverna ska vara ordningsamma och disciplinerade. Läraren har kontroll över 

elevernas beteende i klassrummet, med syfte att eleverna själva ska ta ansvar och kontroll 

över sitt eget beteende samt se till att det blir ordning i klassen. Läraren försöker ofta förändra 

och påverka elevernas beteenden genom bestraffningar och belöningar, där läraren ger 

eleverna restriktioner, eller ett straff då de beter sig olämpligt och belöningar för att motivera 

eller uppmuntra (Stensmo, 2000). Enligt Landin och Hellström (2001) är denne lärare 

målinriktad och fokuserad på uppgiften. Landin och Hellström menar vidare att det positiva 

med denna ledarstil är att läraren utför saker snabbt och att denne är bra på att sätta upp mål 

och nå dem. Dock menar Svedberg (2007) att elever som har en auktoritär ledare har lätt för 

att bli osjälvständiga och låter läraren tänka åt dem, de kan enligt Landin och Hellström 

(2001) också uppfattas som överlägsna. 

 

Landin och Hellström (2001) tar också upp den administrativa läraren som till viss del kan 

knytas till det auktoritära ledarskapet. Inom denna ledarstil har läraren kontroll över det mesta 

och är noggrann. Läraren är systematisk och håller ordning, kommer aldrig försent och har en 

tydlighet i allt denne gör. Det positiva med detta ledarskap är att eleverna uppskattar att 

läraren har ordning och inte tappar bort prov eller läxförhör samt att eleverna kan få en tydlig 

planering över terminen. Det negativa är att läraren kan ha svårt för att vara flexibel och att 

läraren kan uppfattas som tråkig då denne ofta kommer med praktiska frågor och synpunkter. 

 

Demokratiskt ledarskap  

Demokratiskt ledarskap har gruppen i fokus. Den demokratiska ledaren fokuserar på att ha en 

bra relation med gruppen, samarbetar med de andra i gruppen och låter alla vara med i 

beslutsfattandet och planeringen (Ohlson, 2007; Önnevik, 2010). Inom det demokratiska 

ledarskapet betonas elevers självkontroll (Stensmo, 2000). Detta innefattar att läraren måste 

anpassa krav, kommunikation och undervisning utifrån det som är bäst för eleverna. 

Kommunikationen mellan lärare och elev är viktig och läraren vägleder eleverna i lärandet 

(Stensmo, 2000). Läraren arbetar för att involvera eleverna så mycket som möjligt i arbetet, 

vilket gör dem mer självständiga som individer, men också i grupp. Eleverna lär sig att ta eget 

ansvar och får också använda sig av egna initiativ (Svedberg, 2007). Lärandet för eleverna ska 

vara meningsfullt, stimulerande och betydelsefullt. Många fördelar betonas med grupparbete, 

då det bland annat ökar elevernas samarbetsförmåga och elevernas aktivitet i klassrummet. 

Läraren ska verka för en förstående och öppen atmosfär som inte är anklagande (Stensmo, 

2000). Landin och Hellströms (2001) menar att läraren är en person som bryr sig om andra, 

ser till att alla elever känner sig sedda och kommer bra överens med klasserna. Det positiva är 
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att eleverna känner sig sedda och får bekräftelse, samt att läraren lätt känner av stämningen i 

en klass och på så vis snabbt kan upptäcka exempelvis mobbing. 

 

Abdikerat/passivt/låt-gå-ledarskap 

Det passiva ledarskapet symboliserar en ledare som är svag i sin ledarroll och som av någon 

anledning inte vill eller kan ta rollen som en ledare. Detta skapar en osäkerhet om vem som 

har ansvar och bestämmer i gruppen (Ohlsson, 2007; Svedberg, 2007). Då läraren inte tar ett 

tydligt ledarskap bidrar det till att eleverna sätts i en situation där någon av dem måste ta 

ledarskapet. Konkurrensen om ledarrollen hos eleverna kan leda till diskussion, vilket gör att 

det ofta uppkommer konflikter (Svedberg, 2007). 

3.2.4.2. Situationsanpassat ledarskap 

En ledare kan välja att utöva en specifik ledarstil, som exempelvis det auktoritära, 

demokratiska eller passiva ledarskapet, eller välja att situationsanpassa sitt ledarskap, det vill 

säga att ledaren ” utövar det ledarskap som situationen kräver” (Svensson, 1998, s. 9). Det 

situationsanpassade ledarskapet innebär att ledaren anpassar sin ledarstil efter den aktuella 

situationen, gruppen och uppgiften (Önnevik, 2010). Pearce, Sims, Cox, Ball, Schnell, Smith 

och Trevino (2009), Svensson (1998) och Önnevik (2010) menar att det är svårt att ha en 

renodlad ledarstil eftersom ledarens funktion ändras beroende på miljö och kontext. Pearce et 

al. (2009) anser att en ledarstil inte heller utesluter en annan, utan menar snarare att de är 

starkt relaterade till varandra och att en ledare ofta använder beteenden från mer än en 

ledarstil. Flera forskare menar att det är det situationsanpassade ledarskapet som en ledare, 

och därmed även läraren, bör tillämpa eftersom att det inte finns någon specifik ledarstil som 

kan sägas vara den bästa (Pearce et al., 2009; Svensson, 1998; Önnevik, 2010). Dahlkwist 

(2012) menar att det krävs att läraren situationsanpassar sitt ledarskap och sin undervisning 

efter den grupp denne möter, vilket kräver kunskap om de grupprocesser som sker i en grupp, 

samt att läraren är lyhörd och flexibel. Svensson (1998) menar också att flexibilitet krävs för 

att läraren ska lyckas i klassrummet, eftersom nästa situation eller omständighet kan kräva ett 

annat typ av ledarskap för att effektivisera arbetet (Sims et al., 2009). Önnevik (2010) menar 

likt Sims et al. (2009) att ledarskap är något som kan ändras i stunden. Ett exempel är att om 

eleverna till en början av en lektion är trötta och omotiverade blir lärarens uppgift att styra 

och hjälpa dem framåt genom att vara tydlig med vad de ska göra och motivera dem till det. 

När eleverna kommit igång med arbetet, förändras lärarens roll till att gå runt i klassrummet 

och driva varje elev framåt, men med en mindre auktoritär roll, snarare en hjälpande hand. 

Läraren anpassar sitt ledarskap utifrån gruppens nivå och varje individs förmåga. Vissa 

situationer kan till och med kräva att läraren använder ett visst ledarskap mot några elever i 

klassrummet och ett annat ledarskap mot några andra, under samma lektion.  

 

Även Landin och Hellström (2001) beskriver att lärarens agerande i klassrummet måste kunna 

varieras och utvecklas. Detta på grund av att skolan är en del av samhället som ständigt 

förändras och utvecklas samt att läraren måste kunna följa med i denna utveckling. De menar 

att dagens lärare själv kan utforma sin lärarroll, vilket de benämner som den nya lärarrollen, 

där läraren arbetar utifrån tre aspekter; ämnesexpertis, handledarskap och mentorsroll. 
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Läraren kan sedan anpassa undervisningen utifrån dessa aspekter beroende på hur situationen 

ser ut. Ämnesexpertisen beskrivs som att läraren har full kontroll i klassrummet och en 

överblick över vad som händer. Läraren är väl insatt i sitt ämne och planerar när och vad som 

ska beröras i undervisningen. En nackdel med ämnesexpertis är att eleverna kan förvänta sig 

att läraren ska kunna svara på allt, vilket denne inte kan vara förberedd på. Handledarrollen 

innebär att läraren ska finnas tillhands när eleverna är i behov av hjälp. För att 

handledarskapet ska fungera optimalt måste läraren vara strukturerad så att arbetet blir tydligt 

för eleverna. Tanken är att eleverna ska få arbeta mer fritt, att läraren fungerar som stöd och 

ser till att det är ordning i klassrummet. Handledaren hjälper också eleverna att reflektera över 

sitt arbete. Det är viktigt att läraren har en bra relation med gruppen, är bra på att planera och 

att eleverna känner att handledaren även är en ledare i klassrummet. Mentorsrollen eller 

mentorskapet, innebär ett ömsesidigt förtroende mellan lärare och elev. Läraren fungerar som 

ett bollplank och som en vägledare, utan att styra över eleven. Eleverna ska enskilt få känna 

sig sedda och hörda av sin mentor (Landin & Hellström, 2001). 

 

Eftersom ledarskapet bör situationsanpassas (Pearce et al., 2009; Svensson, 1998; Önnevik, 

2010), kommer det att kräva vissa förmågor och egenskaper hos läraren. Vi har, likt 

regeringen (Prop. 1999/2000:135) tolkat detta som att läraren behöver ha ett antal 

kompetenser. Vilka dessa kompetenser är och vad som gör en lärare kompetent, kommer vi 

att gå in på här nedan. För att förtydliga vad vi menar med kompetenser kommer vi först att 

beskriva begreppet kompetens. 

3.2.5. Kompetens 

Svedberg (2007) beskriver kompetens som ”En god förmåga att använda sina kunskaper och 

talanger i en given situation för att lösa en uppgift eller nå ett mål i en verksamhet.” (s.380). 

Lindström och Pennlert (2012) beskriver det istället som att ”Begreppet kompetens kan förstås 

som en individs handlingsförmåga i relation till en specifik uppgift” (s.10). Stockfelt (1988) 

tar upp att kompetens handlar om ett samspel mellan kunskaper, vilja och tillfälle. När man 

gått klart en utbildning sägs det att man har fått de kunskaper man behöver, men man har inte 

lärt sig organisera dem så att de fungerar effektivt i praktiken. När man har kunskaperna 

måste man hitta ett sammanhang där de hör hemma, ett tillfälle måste skapas. Kunskaperna 

måste vara relevanta vid just det specifika tillfället för att leda till ett kompetent handlande 

(Stockfelt, 1988). Kompetens handlar det vill säga om att kunna använda sina kunskaper med 

god förmåga gällande en specifik uppgift. 

3.2.6. En kompetent lärare 

Det forskare är överens om är att det är svårt att entydigt bestämma vad en ”bra” eller 

kompetent lärare har för egenskaper och förmågor. Dels för att elever uppfattar och upplever 

olika kännetecken som viktiga kompetenser, dels för att en kompetent lärare ofta uppstår i 

samspelet med eleven (Kernell, 2010; Lindström & Pennlert, 2012; Malten, 1995). Kernell 

(2010) beskriver det som att: ”Den gode lärarens kompetenser är inte statiska kvalitéer – de 

uppstår och varierar i levande situationer” (s. 78). Många forskare menar också att det är 
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lättare att gallra bort olämpliga lärarkandidater snarare än att urskilja de bra. Det är alltså svårt 

om inte omöjligt att generalisera vad en bra lärare är.  

 

Läraryrket är en komplex verksamhet som ständigt är i förändring, och går därför inte att 

systematisera. Däremot kan man använda modeller av olika slag för lyfta fram det som är av 

betydelse och synliggöra generell lärarkunskap (Kernell, 2010). Kernell menar att försök att 

sammanställa och kartlägga egenskaper och förmågor som beskriver den gode läraren inte ska 

ses som ett regelverk att uppnå, utan kompetenser som kan användas i diskussioner kring 

lärares skicklighet. Om ett färdigt recept hade funnits, hade det enligt Kernell varit vida spritt 

i världen och vedertaget hos alla lärare. Han menar att en sammanställning av kompetenserna 

tydliggör, medvetandegör och kan hjälpa läraren i dennes utveckling. Dessa kompetenser och 

förmågor är beroende av den tid läraren verkar i och samspelet med de förutsättningar som 

finns, alltså har både individ och rum samt lärarens agerande i den specifika situationen 

betydelse. Lindström och Pennlert (2012) menar dock att det kan vara svårt att skilja lärarens 

kompetenser åt då de är beroende av varandra och hänger samman. De beskriver det som att: 

 

Utan goda ämneskunskaper är det svårt att göra ett intressant urval och formulera preciserade 

mål. Utan goda relationer i elevgruppen eller mellan lärare är det svårt att bedriva 

undervisning som leder till lärande. Utan didaktisk struktur i undervisningen påverkas de 

sociala relationerna och arbetsmiljön negativt (s.12). 
 

Vi har utifrån litteratur och regeringens propositioner (Prop. 1999/2000:135, 2009/10:89) 

sammanställt några av de centrala aspekter som lyfts fram inom forskning gällande vilka 

kompetenser en kompetent lärare bör ha. Olika forskare har valt att lyfta fram och strukturera 

upp sina sammanställningar på skilda sätt, där vissa har betonat ett tiotal kompetenser medan 

andra har valt att lyfta fram endast tre stycken, men då med ett antal undergrupper. Många av 

dessa kompetenser överlappar varandra så vi har valt att knyta samman dem i färre kategorier 

med tydligare avgränsningar. Vi valde även att behålla de autentiska namnen på 

kompetenserna så långt som det var möjligt. De kompetenser som vi har urskiljt är didaktisk 

kompetens, ledarkompetens, social kompetens, kommunikativ kompetens, ämneskompetens, 

kreativ kompetens och kritisk kompetens. 

3.2.7. Några centrala kompetenser 

I detta avsnitt behandlas några av de kompetenser som forskare menar att en kompetent lärare 

bör ha. Dessa är didaktisk kompetens, ledarkompetens, social kompetens, kommunikativ 

kompetens, ämneskompetens, kreativ kompetens och kritisk kompetens. 

 

Didaktisk kompetens  

Enligt Kernell (2010), Maltén (1995) och Stensmo (2000) behöver en lärare didaktisk 

kompetens för att klara av sina uppgifter som lärare, vilket innebär att läraren har kunskaper i 

och om hur denne ska undervisa, vad undervisningen ska innehålla och varför det är så. 

Didaktisk kompetens rör enligt Lindström och Pennlert (2012) reflektion av undervisningen, 

ett resonemang kring vad eleverna har lärt sig och hur de har lärt sig detta. Det vill säga 

kunskap både om undervisning och i att undervisa, precis som Stensmo (2000) belyste. 
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Kernell lyfter också vikten av att läraren känner till, kan hantera och har viljan att utveckla 

sina metoder. Både Kernell (2010) och Maltén (1995) betonar att undervisningen ska utgå 

ifrån elevens förutsättningar vilket Lindström och Pennlert (2012) också lyfter. De menar att 

eleverna är utgångspunkt i undervisningen och att det krävs att läraren, med utgångspunkt i 

elevens förutsättningar och behov, kan formulera mål utifrån skolans styrdokument och 

variera metoder. Även Fibæk Laursen (2004) menar att det som lärare är viktigt att inom 

skolans ramar försöka skapa eller finna egna ramar för undervisningen som är fördelaktig för 

eleverna och menar att både lärare och elev utvecklas om ramarna är gynnsamma för lärarens 

avsikter med undervisningen. Han menar sedan att läraren måste vara inriktad på om och hur 

eleverna lär sig, och inte fokuserad på vad de lär sig. Undervisningen är på så vis riktad till 

eleverna och fokus ligger på att eleverna ska inspireras till att lära sig, inte på vad 

undervisningen innehåller, vilket inte helt stämmer överens med övriga forskare då dessa 

också betonar vikten av innehållet (Kernell, 2010; Lindström & Pennlert, 2012; Maltén, 

1995). Kernell (2010) lyfter också att läraren ska ha en plan med undervisningen men ska 

kunna situationsanpassa denna och vara flexibel när så krävs. 

 

Ledarkompetens  

Ledarkompetens är enligt Stensmo (2000) en av lärarens viktigaste kompetenser. 

Ledarkompetens innebär att läraren har färdigheter och kunskaper i och om att vara en ledare 

samt kan organisera en grupp elever i klassrummet och andra platser där pedagogiken behövs. 

Även Kernell (2010) tar upp lärarens roll som ledare och samordnare av undervisningen. Han 

beskriver det som att ”Vi ska ha förmågan att, med god organisatorisk ordning, kontrollera 

och strukturera verksamheten genom att vara tydliga, men också flexibla för att upprätthålla 

olika optimala lärandemiljöer” (s.105). Han menar att denna kompetens också innefattar att ge 

eleverna “frihet under ansvar” det vill säga att under ordnade former låta eleverna arbeta fritt 

för att de ska få möjlighet att utveckla sitt personliga ansvar. Kernell lyfter också att det är 

viktigt att tydliggöra för eleverna vad som förväntas och krävs av dem, dels genom att sätta 

gränser, dels genom att låta eleverna ta egna initiativ. Detta för att öka elevernas motivation 

och arbetsmoral.  

 

Social kompetens  

Social kompetens innebär enligt Kernell (2010) att läraren kan skapa goda relationer med 

elever, föräldrar och kollegor, att läraren kan hantera konflikter och problem när dessa uppstår 

samt kan skapa en tillåtande och uppmuntrande atmosfär där fördomar motverkas. Viktigt är 

också att läraren kan se saker ur andra människors perspektiv för att utveckla förståelsen för 

andra och skapa empati, samt verka för allas lika värde, oavsett kulturell och social bakgrund. 

Även Lindström och Pennlert (2012) betonar att läraryrket innebär att arbeta med människor 

och att skapa relationer, men belyser också att läraren ska främja goda relationer mellan 

eleverna. Kernell (2010) menar att relationen mellan lärare och elev innefattar att både att lära 

känna eleverna och känna med dem, att vara lyhörd och visa tålamod samt ödmjukhet. 

Relationen innefattar också lärarens engagemang för eleverna samt att läraren både utmanar 

och uppmuntrar eleverna. Fibæk Laursen (2004) betonar istället betydelsen av att ha en bra 

relation med sina kollegor. Han menar att om det finns ett bra samarbete mellan lärarna, kan 

dessa kollegor bli ett hjälpmedel och en möjlighet att utbyta erfarenheter och få idéer av. 
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Lindström och Pennlert (2012) menar att den sociala kompetensen innefattar både teoretiska 

och praktiska kunskaper. ”Kunskaper om elevers utveckling, livsvillkor och kulturer är 

viktiga, men också förmåga att kommunicera, visa omsorg och empati” (s.11). Även respekt 

lyfts fram som viktigt inom den sociala kompetensen. Fibæk Laursen (2004) beskriver det 

som att läraren respekterar eleverna för det som de är, fria och självständiga individer. Kernell 

(2010) betonar också att läraren ska hjälpa till att skapa en lärmiljö där trygghet och känsla av 

rättvisa råder, genom att kunna känna av både individens och gruppens behov, samt att läraren 

får eleverna att känna samhörighet och delaktighet. Läraren ses som en förebild och auktoritet 

vilket gör att ett positivt förhållningssätt gentemot eleverna är viktigt. Fibæk Laursen (2004) 

menar också att den sociala kompetensen innefattar lärarens vilja att utveckla elevens sociala 

förmåga, vilket rör bland annat samarbete likväl som självständighet, ömsesidig respekt, att 

lyssna till andra och vara öppen för nya erfarenheter. 

 

Kommunikativ kompetens  

Kernell (2010) menar att undervisning grundar sig på kommunikation och menar att den 

kommunikativa kompetensen innebär att uttrycka sig så att alla förstår, att både tala och 

lyssna till eleverna, samt bekräfta och utmana dem. Enligt Maltén (1995) är kommunikation 

en möjlighet att påverka andra gällande åsikter, värderingar och attityder, ett utbyte av 

kunskaper. Kompetensen innefattar inte enbart det verbala utan till stor del också 

kroppsspråket, vilket sänder signaler genom bland annat ansiktets minspel och kroppens 

gester. Fibæk Laursen (2004) menar att det är viktigt att läraren är tydlig med sitt budskap, 

både i sitt verbala uttryck men även i kroppsspråket, för att inte feltolkas. Vidare menar 

Kernell (2010) att det som lärare är viktigt att ha ett yrkesspråk, att kunna uttrycka sig på ett 

professionellt sätt vid diskussioner kring undervisningen, vilket idag till stora delar saknas. 

Kernell menar att ett gemensamt yrkesspråk skulle stärka tilliten till lärares förmågor och 

kunnande samt stärka yrkets professionalism. Lindström och Pennlert (2012) betonar att 

skolvärden är komplex och menar också att ett yrkesspråk med teorier och begrepp för kunna 

förklara den behövs för att kommunicera och utveckla verksamheten. Kernell (2010) belyser 

även att humor kan användas som ett didaktiskt verktyg i undervisningen, att självironi visar 

att läraren är trygg i gruppen samtidigt som det visar att läraren kan se sig själv utifrån, vilket 

öppnar upp för demokratiska samtal. Lindström och Pennlert (2012) menar att humor är ett 

sätt att avdramatisera lärarrollen, att våga ha roligt och uttrycka sig med andra, men även ett 

sätt att bearbeta sina känslomässiga och intellektuella relationer.  

 

Ämneskompetens 

Enligt Stensmo (2000) innebär ämneskompetens bland annat att läraren måste ha kunskap i 

och om ämnet som denne undervisar i. Maltén (1995) beskriver att det är av stor vikt att 

läraren har djupa kunskaper i ämnet, något han benämner som fördjupad ämneskunskap. 

Lindström och Pennlert (2012) förklarar ämneskompetens som att ”man kan mycket om 

ämnet, förstår hur ämnet är uppbyggt, har färdigheter i ämnet och kan använda sig av dessa 

kunskaper i olika sammanhang (förtrogenhet)” (s.11). Kernell (2010) menar att goda 

ämneskunskaper är viktigt, dels för att kunna svara på elevernas frågor, dels ger denna 

kunskap trygghet och viss auktoritet till läraren. Kernell menar att den lärare som behärskar 

sitt ämne har en större möjlighet att leda eleverna inom ämnet, även om han lyfter fram vissa 
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risker med detta, exempelvis att läraren vill berätta för mycket och inte låter eleverna själva 

söka svaren, eller att ämneskompetensen sker på bekostnad av den didaktiska och sociala 

kompetensen. Fibæk Laursen (2004) menar att ämneskompetens utöver att läraren ska vara 

kunnig inom ämnet och kunna lära ut också rör lärarens förhållande till ämnet som han eller 

hon lär ut. Om läraren är intresserad och engagerad i sin undervisning, så kan det i sin tur 

motivera eleverna och inspirera till lärande. Läraren ger eleverna uppfattningen om att det 

som förmedlas är viktigt att lära sig. Fibæk Laursen menar att denna kompetens också 

innefattar lärarens inre önskan om att uträtta något, att göra något meningsfullt. Han lyfter 

även lärarens vilja att utveckla den egna förmågan och tillägna sig mer kunskaper, att läraren 

brinner för sitt ämne och utmanar sig själv för att utvecklas. I takt med att läraren, eleverna 

och skolan förändras, måste även lärarens kompetens utvecklas framåt, detta för att läraren 

ska behålla sin professionalitet och autenticitet. 

 

Kreativ kompetens 

Kreativ kompetens berör lärarens förmåga att vara flexibel (Kernell, 2010; Stensmo, 1997) 

och improvisera i undervisningen, att skapa en aktiv och kreativ lärmiljö där ordning och 

struktur ändå råder, samt att variera undervisningen, gällande både innehåll, arbetsformer och 

arbetssätt (Kernell 2010). Kernell menar att undervisning är en dynamisk verksamhet som 

aktivt förändras beroende på samspel mellan individer och grupper samt lärarens roll i 

undervisningen, men även att undervisningen ska varieras så att denna dynamik bevaras. 

Kernell beskriver vidare att det som lärare är bra att ”ha fantasi, vara uppfinningsrik, kreativ 

och att kunna hålla tempot” (s.103). 

 

Kritisk kompetens 

Kritisk kompetens handlar om lärarens förmåga att kritiskt granska sin egen roll. Maltén 

(1995) beskriver det som att: ”En lärare måste vara medveten om vad han/hon gör och varför” 

(s.184). Maltén menar att det i lärarens profession innefattar att reflektera över sina 

uppfattningar och värderingar samt att utvärdera sin undervisning. Kernell (2010) menar 

också att läraren kritiskt behöver reflektera över sin lärarroll och undervisning, att kunna se 

sin lärarroll från avstånd samt kunna resonera kring de val som denne gör. Detta för att kunna 

förändra och förbättra kommande val och på det sättet undervisningen. Även Lindström och 

Pennlert (2012) belyser detta och menar att genom att reflektera över sin egen verksamhet får 

läraren en fördjupad förståelse för undervisningen och dess villkor, vilket kan leda vidare till 

bättre förutsättningar vid framtida handlande i klassrummet. 

 

Att definiera en kompetent lärare är svårt, om inte omöjligt, vilket de flesta forskare håller 

med om. Det vi syftar till att undersöka i denna studie är den kompetente läraren som, utifrån 

den enskilde individens uppfattning, skapar de bästa förutsättningarna för elevernas lärande, 

möjliggör den bästa utvecklingen och gör de bästa avvägningarna i förhållandet till helheten 

samt inspirerar till elevernas lärande. Den kompetente lärarens förmågor kan röra både 

personliga egenskaper, didaktisk- och ämneskompetens liksom lärarens ledarskap samt social 

kompetens gällande bland annat relationer och kommunikation  
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3.3. Historisk tillbakablick 

Flera tidigare studier har gjorts kring den kompetente eller “bra” läraren, men då många av de 

tidigare studierna främst berört den kompetente läraren ur ett lärarperspektiv har vi valt att 

fokusera på och lyfta fram elevperspektivet. Den tidigare forskning som lyfts nedan är därför 

elevers uppfattningar om den kompetente eller “bra” läraren och de berörda studierna är från 

mitten av 1900-talet fram till idag. Detta för att det kan vara av intresse att se om det finns 

någon skillnad gällande elevers syn på den kompetente läraren utifrån tidsaspekten. 

Läraryrket och synen på läraren förändras tillsammans med samhället och mycket har skett 

sedan 1960-talet.  

 

Grahn och Gustafson gjorde under 1960-talet en studie kring hur elever i grundskolan tycker 

att en bra lärare ska vara och de egenskaper som dominerade var att läraren ska vara 

förstående och rättvis, trevlig och positiv samt ha humor. De egenskaper och förmågor som 

berördes minst var bland annat kunskapskontroll, noggrannhet, allmänna intressen och 

bestraffning. Bland de yngsta eleverna spelade lärarpersonligheten störst roll medan 

didaktiken och undervisningsförmågan blev av större vikt ju äldre eleverna blev (Grahn & 

Gustafson, 1964 i Maltén, 1995). 

 

Taylor gjorde 1962 en studie i Storbritannien med närmare 1400 grundskoleelever samt ett 40 

tal collegestudenter kring den gode läraren. Studien utgick från ett fritt uppsatsskrivande kring 

två teman, vad som kännetecknar en ”bra” respektive ”dålig” lärare. Utifrån uppsatserna 

sammanställdes svaren i fyra kategorier: disciplin, undervisning, organisation och personliga 

egenskaper. Analysen som låg till grund för kategorierna utgick från de svar som förekom 

mest frekvent i uppsatserna. Resultatet som visade sig var att grundskoleeleverna värderade 

lärarens undervisning högst och lärarens personliga egenskaper lägst, tvärtemot vad 

collegestudenterna betonade. Det blev därmed en stor krock mellan respektive grupps 

förväntningar på läraren (Taylor, 1962).  

 

Kutnick och Jules gjorde i Trinidad och Tobago 1992 en stor undersökning kring elevers 

uppfattning av en bra lärare. Målgruppen var 7-17år, och ett slumpmässigt urval gjordes av 

eleverna på öarna. Även denna undersökning var uppsatsbaserad, eleverna fick under titeln en 

bra lärare fritt skriva sina tankar och sammanlagt analyserade Kutnick och Jules 1633 

elevuppsatser. Utifrån uppsatserna gjordes en innehållsanalys och elevernas svar 

kategoriserades inom fem teman: fysiska och personliga kännetecken, kontakten mellan lärare 

och elev, lärarens kontroll av elevuppförande, undervisning och elevresultat. Generellt ansåg 

eleverna att en bra lärare ska ha god relationsförmåga, visa omsorg för eleven, vara pålitlig 

och även ha ett tilltalande yttre. Lärarens val av undervisningsmetod är också viktigt. En 

jämförelse gjordes mellan åldrarna, 7-8, 10-11, 12-13 och 16-17 år, där det visade sig att de 

yngsta eleverna fokuserade mer på lärarens utseende, allmänna kunskap och elevomsorg. De 

lite äldre eleverna fokuserade mer på lärarens didaktiska kompetens, att läraren har kunskap 

kring elevens individuella behov, men också att läraren organiserar klassen så att ordning och 

reda råder. De äldsta eleverna menade att en bra lärare måste vara kunnig, motiverad, 

engagerad och lyhörd för elevernas behov, leda eleverna i lärprocessen samt ha ett stort 
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ansvar att förbereda eleverna inför kommande liv, både gällande arbete och fortsatt utbildning 

(Kutnick & Jules, 1993).  

 

1992 gjorde Skolverket den då största svenska undersökningen kring vad som är utmärkande 

för framgångsrika skolor och lärare (Skolverket, 1993 i Svensson, 1998). 10 000 

högstadieelever deltog i undersökningen som granskade sambandet mellan elevers resultat på 

nationella proven i matematik, svenska och engelska och olika aspekter på lärarens ledarskap 

i klassrummet. Skolans förmåga att utveckla elevers samarbetsförmåga, tillit och solidaritet 

berördes också i undersökningen. De elever som lyckades bäst var de som hade höga 

förväntningar på sig från lärare. Lärarna hade krav och tro på att alla elever kan utvecklas 

oavsett bakgrund. Lärarna hade god kommunikation med eleverna och stod för ett 

demokratiskt och tydligt ledarskap där både ordning och reda samt arbetsro rådde i 

klassrummet. Elever och lärare hade tillsammans satt upp regler och läraren hade en tro på sig 

själv och skolans möjligheter. I resultatet framgick inget samband mellan en aktiv ledning och 

elevernas studieresultat, även om detta ledde till mer samarbete och ämnesövergripande 

arbete mellan lärarkollegor samt mer elevaktiva arbetsformer. Det som var mest förvånande 

var resultatet att läraraktiva arbetsformer ledde till bättre kunskaper hos eleverna än 

elevaktiva arbetsformer.  

 

Numan (1999) har i sin avhandling En god lärare: några perspektiv och empiriska bidrag 

gjort en studie kring vad som bildar en god lärare. Studien riktar sig mot grundskolans 

årskurser 1-7 och berör både elevers, lärares, rektorers samt forskares syn på den gode läraren. 

Ur elevperspektiv betonas att det är viktigt att läraren möter eleverna med värdighet och 

respekt samt att lärarens sociala kompetens är central. Eleverna lägger mindre vikt vid den 

didaktiska kompetensen, men både ämneskunskap och undervisningsförmåga ses som 

självklarheter (Numan, 1999). 

 

2001 gjorde Beishuizen, van Putten, Bouwmeester och Asscher (2001) en studie kring elevens 

syn på den gode läraren. Beishuizen et alt. var starkt influerade av Kutnick och Jules 

undersökning från 1992 och använde också fritt uppsatsskrivande som datainsamlingsmetod. I 

studien av Beishuizen et al. (2001) utkristalliserades i resultatet två dimensioner kring den 

gode lärarens kännetecken, dels lärarens personliga egenskaper och dels lärarens färdigheter. 

Sammanlagt analyserades 198 elevuppsatser, från fyra åldersgrupper. De yngre eleverna 

ansåg att den gode läraren ska vara en kompetent föreläsare samt kunna förmedla kunskaper 

och färdigheter, medan de äldre eleverna betonade kontakten mellan lärare och elev. Generellt 

beskrev eleverna balanserad och mogen som två viktiga personliga egenskaper hos den gode 

läraren, liksom seriös, entusiastisk och att läraren har ett tilltalande utseende. 

Färdighetsmässigt framhävdes lärarens kunskaper, förmågor och praktiska erfarenhet. I 

studien framkom också att läraren ska kunna förklara bra, ge tydliga instruktioner, kunna 

improvisera och vara flexibel utifrån elevernas behov (Beishuizen et al., 2001). 

 

I Skolverkets (2006) rapport, Lusten och möjligheten - om lärarens betydelse, arbetssituation 

och förutsättningar, presenteras en studie där elever i grundskolan har fått beskriva vad som 

utmärker en bra lärare. Studien visade att de högpresterande eleverna ansåg att en bra lärare är 
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en lärare som har en lärarutbildning och som är behörig i sitt ämne, medan de lågpresterande 

istället värdesatte lärarens lust i att undervisa. Eleverna i undersökningen, oberoende av 

prestationsnivå, ansåg också att lärare som skattar sin metodiska och didaktiska kompetens 

högt, har en större förmåga att motivera och engagera eleverna, vilket också gör dem till bra 

lärare. Ytterligare en aspekt som berörde den bra läraren var att då läraren tycker att det är 

roligt att undervisa, skapar det ett större intresse hos eleverna (Skolverket, 2006). 

 

Studierna på 1960-talet skildes något åt, båda betonade lärarens personlighet och 

undervisning, men olika åldersgrupper belyste områdena olika mycket. I Grahn och 

Gustafsons studie ökade vikten av didaktiken och lärarens undervisningsförmåga ju äldre 

eleverna blev (Grahn & Gustafson, 1964 i Maltén, 1995), medan det var de yngre eleverna i 

Taylors (1962) studie som värderade lärarens undervisning högst och de äldre eleverna som 

framhävde lärarens personliga egenskaper mest. 

 

På 1990-talet ökade elevernas uppfattning om vikten av lärarens sociala kompetens, 

relationen mellan lärare och elev, att läraren ska visa omsorg för eleven och vara lyhörd inför 

deras behov. Ett demokratiskt ledarskap belystes, där kommunikation och att eleverna fick 

vara delaktiga var av stor vikt. Även elevernas individuella behov, att läraren ska ha höga 

krav på eleverna och en tro på att alla kan lyckas, lyftes. Eleverna ansåg också att det är 

läraren som organiserar arbetet i klassen. Även i dessa studier lyfte de äldre eleverna mer 

vikten av lärarens didaktiska kompetens, men också att läraren ska vara motiverad och 

engagerad. En tanke om att läraren ska förbereda eleverna inför kommande liv var också 

någonting som berördes.  

 

På 2000-talet ville de yngre eleverna i en av studierna att läraren ska ha en förmedlande roll, 

medan de äldre eleverna betonade relationen mellan lärare och elev. I övrigt framhävdes både 

metodisk- och didaktisk kompetens samt lärarens personlighet. Någonting som utvecklats från 

tidigare studier var att den “bra” läraren ska vara flexibel och kunna improvisera. Eleverna 

betonade även starkt lärarens förmåga att motivera och engagera eleverna, där en del i detta 

arbete var att läraren själv tyckte ämnet var roligt att undervisa i.  

 

Sammanfattningsvis har elevernas uppfattning av den ”bra” läraren alltid behandlat lärarens 

relation till eleverna. Den didaktiska förmågan har lyfts mer hos de äldre eleverna och många 

elever har framhävt lärarens personliga egenskaper. Genom åren har elevernas uppfattning om 

den bra läraren utvecklats och mer tyngd lagts på lärarens roll som inspiratör, att engagera och 

motivera eleverna, samt att läraren arbetar mer individanpassat, där läraren anpassar 

undervisningen efter den enskilde elevens förutsättningar och behov. Ytterligare en 

uppfattning som utvecklats är att läraren ska vara flexibel och kunna improvisera. 
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4. Metod 

Denna studie baseras på en empirisk undersökning gjord med gymnasielever, där materialet 

hämtats från elevers skriftliga reflektioner kring temat Vad kännetecknar en kompetent 

danslärare? respektive Vad kännetecknar en kompetent matematiklärare? Eleverna har fritt 

fått skriva ned sina tankar kring den kompetente dans- eller matematikläraren, beroende på 

om de gått i en dansklass eller teknikklass. Elevernas texter har sedan bearbetats med 

fenomenografisk analys för att urskilja vilka centrala kompetenser och kännetecken en 

kompetent dans- respektive matematiklärare ska ha.  

4.1. Metodval  

Då studiens syfte är att belysa elevernas uppfattning om ett fenomen, en företeelse, valdes 

utifrån en fenomenografisk ansats, en kvalitativ metod för att få en djupare insikt i elevernas 

tankar kring ämnet. Enligt Bryman (2011) har en kvalitativ metod ett tolkande synsätt som 

lägger vikt i vad som kommer fram, inte kvantiteten av det. Vår utgångspunkt har varit 

elevernas egna tankar och uppfattningar, vilket också är en av grundtankarna i en kvalitativ 

metod. Den undersökningsmetod vi valde för insamling av data var skriftliga reflektioner. 

Denna metod utgår ifrån Taylors (1962), Kutnick och Jules (1993) och Beishuizen et al. 

(2001) tidigare studier med fritt uppsatsskrivande som undersökningsmetod, samt Bergs 

(2012) beskrivning av så kallade “öppna brev”, där lärare och elever utifrån en öppen 

grundfråga om ett fenomen får skriva ett brev som sedan analyseras för att belysa fenomenet. 

Berg menar att de öppna breven kan kompletteras med öppna intervjuer, exempelvis om 

yngre elever ska delta i studien och är ovana vid att formulera sig skriftligt. Skriftliga 

reflektioner som undersökningsmetod innebar i vårt fall att eleverna utifrån en öppen fråga; 

Vad kännetecknar en kompetent danslärare? respektive Vad kännetecknar en kompetent 

matematiklärare? fick skriva ned sina tankar och reflektioner genom ett fritt 

uppsatsskrivande. Vi valde sedan att benämna vår undersökningsmetod som skriftliga 

reflektioner då den är en blandning av de ovan nämnda undersökningsmetoderna fritt 

uppsatsskrivande och öppna brev, samt att namnet belyser att det är elevernas reflektioner 

kring temat vi eftersöker. 

 

Valet av skriftliga reflektioner gjordes utifrån tanken att informanterna utan påverkan av 

andra skulle få möjlighet att fritt uttrycka sin uppfattning, vilket även Beishuizen et al. utgick 

ifrån i sin studie (2001). Vi valde även skriftliga reflektioner då dessa möjliggjorde en större 

insamling av datamaterial, eftersom vi fick möjlighet att samla in material från fler 

informanter än vad vi hade gjort om vi använt oss av exempelvis intervjuer, under samma 

tidsperiod. Vi diskuterade även att genomföra fördjupande intervjuer efter att reflektionerna 

var gjorda, men då de skriftliga reflektionerna gav svar på våra forskningsfrågor behövdes 

inte dessa. 
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4.2. Val av informanter 

Vi hade i vår studie två grupper av informanter, gymnasieelever från teknikprogrammet 

respektive gymnasieelever från estetiska programmet, med inriktning dans. Valet av 

informanter gjordes utifrån elever vi mött vid tidigare tillfällen av verksamhetsförlagd 

utbildning. Detta val gjordes dels för att underlätta undersökningen, då vi haft personlig 

kontakt med samtliga elever, dels för att eleverna stämde väl in på den profil som eftersöktes 

gällande informanter för denna studie. Danseleverna möter dagligen danslärare och 

teknikeleverna, som har mycket matematik på schemat, möter nästintill dagligen 

matematiklärare, vilket stämde väl överens med studiens syfte att synliggöra vad som för 

gymnasielever kännetecknar en kompetent dans- respektive matematiklärare. Enligt Holme 

och Solvang (1997) är valet av informanter en betydelsefull del av undersökningen och det är 

viktigt att välja passande personer för studien. De menar att om informanterna inte är 

relevanta utifrån syftet riskerar hela undersökningen att falla sönder. Holme och Solvang 

beskriver vidare att man strategiskt kan välja urvalsgruppen för att få tillgång till så mycket 

information som möjligt, det vill säga göra ett strategiskt urval. Genom att söka en variation 

gällande exempelvis ålder, kön och värderingar, ökar informationsinnehållet. Vi valde 

strategiskt att tillfråga elever från varje årskurs inom dansprogrammet för att kunna göra en 

mer tillförlitlig jämförelse med teknikeleverna eftersom dansklasserna var väldigt små i 

jämförelse med teknikklassen. 22 elever i årskurs 1 vid teknikprogrammet skrev reflektioner 

kring den kompetente matematikläraren, och 16 elever vid dansprogrammet skrev om den 

kompetente dansläraren. Slumpmässigt skedde att eleverna med dansinriktning endast var 

tjejer och eleverna vid teknikprogrammet endast var killar, detta var inte någonting planerat, 

men tas upp i diskussionen längre fram. Eleverna vid det estetiska programmet kom från en 

skola i Mellansverige och eleverna vid teknikprogrammet från en skola i Stockholmsområdet.  

 

I studien benämns de deltagande eleverna som både elever och informanter. På grund av att 

eleverna är anonyma i studien har de slumpvis blivit numrerade och vid citat beskrivs de med 

nummer, årskurs och som dans- eller teknikelev.  

4.3. Tillvägagångssätt 

Efter val av syfte, metod och informanter genomfördes studien med båda elevgrupperna. Vi 

valde utifrån ort att genomföra en studie var. Vid det första mötet med informanterna delades 

ett informationsbrev ut till deltagarna där studiens syfte och vad deltagandet innebar 

förklarades, informationsbrevet innehöll också ett samtycke där deltagaren kunde acceptera 

sin medverkan. Informationsbrev finns i bilaga 1 och tar utgångspunkt i Vetenskapsrådets 

(2002) etiska principer, se nedan. För att tydliggöra informationen förklarades brevets 

innehåll även muntligt. Berg (2012) menar att för att brevskrivande, eller i detta fall de 

skriftliga reflektionerna, ska vara framgångsrika krävs att brevskrivarna tar skrivandet seriöst 

och att de är engagerade samt motiverade för uppgiften. Ju mer motiverade och engagerade 

brevskrivare, ju högre kvalitet på studien menar Berg. Utifrån detta försökte vi i den muntliga 

presentationen väcka intresse för ämnet hos informanterna. Berg menar också att syftet och 

bakgrunden med studien bör diskuteras och förankras hos brevskrivarna innan studiens 
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genomförande. Brevskrivarna bör också informeras om vilka som kommer läsa breven och 

hur resultatet kommer användas. Informanterna hade efter den inledande presentationen en 

vecka på sig att acceptera sin medverkan. Vid det andra mötet med informanterna 

genomfördes de skriftliga reflektionerna. Genomförandet skedde i respektive elevgrupps 

hemklassrum där eleverna fick tilldelat sig ett randigt papper med titeln Vad kännetecknar en 

kompetent danslärare? respektive Vad kännetecknar en kompetent matematiklärare? Som 

underrubrik fanns vissa stödpunkter att utgå i från i skrivandet, dessa var kunskaper, 

egenskaper, förmågor, karaktärsdrag, personlighet etc. Deltagarna ägnade sedan 20-30 

minuter åt att skriva ned sina tankar och reflektioner. De skriftliga reflektionerna samlades 

sedan in och bearbetades genom fenomenografisk analys, se nedan. 

4.4. Etiska överväganden 

Vi har i studien utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra direktiv gällande forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. För att skydda individens 

rättigheter inom forskning ska hänsyn tas till; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innefattar att forskaren informerar de berörda om syftet med studien, 

vilken uppgift deltagaren har samt vilka villkor som gäller. Deltagarens medverkan är frivillig 

och personen kan när som helst välja att avbryta detta deltagande. Forskaren ska också 

informera deltagarna om att materialet som samlas in inte kommer att användas till något 

annat än syftet. I vår studie informerade vi deltagarna både genom ett informationsbrev och 

muntligt, där studiens syfte, deltagarnas uppgift samt att deltagandet var frivilligt och de när 

som helst kunde välja att avbryta studien framkom. I detta brev fanns även en förfrågan om 

samtycke, där deltagaren fick godkänna sitt medverkande i studien. Detta uppfyllde 

samtyckeskravet, där ett samtycke angående deltagarens medverkan behöver inhämtas. Alla 

deltagare i vår studie var över 15 år och kunde själva skriva under samtycket, är 

informanterna under 15 år rekommenderas samtycke från föräldrar. I vårt informationsbrev 

stod det även att deltagandet skulle ske anonymt och att alla uppgifter samt material skulle 

behandlas konfidentiellt. Detta för att styrka konfidentalitetskravet, som handlar om att 

utomstående inte ska kunna ta del av personuppgifter och material från studien. Vi krävde på 

grund av detta inte att deltagarna skrev namn på sina skriftliga reflektioner och valde sedan i 

analysen att numrera deltagarna. Det sista kravet gäller nyttjandekravet, där uppgifterna som 

samlas in endast får användas vid berörda studie, något vi också belyste i vårt 

informationsbrev till deltagarna (Vetenskapsrådets, 2002).  

4.5. Analysmetod 

För att analysera elevernas reflektioner utgick vi från den fenomenografiska analysen. 

Fenomenografin är ett vetenskapligt förhållningssätt som har människors uppfattningar av 

fenomen i omvärlden som utgångspunkt. När dessa uppfattningar beskrivs framkommer även 

personens relation med omvärlden. Fenomenografin är en empirinär forskningsansats, vilket 

betyder att den utgår från empiriska studier och avser att ge en teori utifrån ett unikt fall, 
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vilket i vår studie är två elevgrupper (Patel & Davidsson, 2003). Enligt Larsson (2011) 

innebär en fenomenografisk utgångspunkt att man arbetar utifrån en kvalitativ metod där man 

försöker studera fenomenen utan förutfattade meningar. I den kvalitativa analysen försöker 

man att se förbi de teorier och förklaringar som finns för det man vill analysera, och bara titta 

på den oreflekterade upplevelsen. Det innebär alltså hur något tycks vara för någon, inte hur 

något är. Enligt Patel och Davidsson (2003) sker den fenomenografiska analysen i fyra steg.  

 

 I det första steget studeras data för att få en uppfattning om innehållet och bilda sig ett 

helhetsintryck.  

 I steg två observeras data för att hitta likheter och skillnader mellan elevernas 

uttalanden.  

 I steg tre struktureras de skriftliga reflektionerna i skilda kategorier.  

 I det sista och fjärde steget struktureras kategorierna, man tar vara på relationen 

mellan dem och bildar eventuella undergrupper. 

 

Vår analys utgår från att elevernas texter speglade deras värderingar och uppfattningar 

gällande området, eftersom elevernas uppfattning om fenomenet är i centrum enligt vår 

fenomenografiska ansats. Vi började med att studera och läsa igenom elevernas reflektioner 

för att få en övergripande bild av innehållet för att sedan kunna urskilja likheter och skillnader 

mellan elevernas utsagor. Vi numrerade elevernas reflektioner och började med att 

sammanställa de enskilda texterna, för att sedan skapa en första uppdelning i kategorier där vi 

försökte lägga samman synonyma och liknande utsagor. Denna sammanställning liknade ett 

pusselbyggande, som Holme och Solvang (1997) menar ”vi måste flytta olika bitar och pröva 

oss fram innan bilden faller på plats” (s.142). De slutgiltiga kategorierna blev personliga 

kännetecken, ämneskompetens, pedagogisk kompetens, social kompetens och strukturell 

kompetens. När vi hade delat upp reflektionerna i skilda kategorier specificerade vi dessa i 

undergrupper. Undergrupperna särskiljer grupper av ord och påståenden som var 

förekommande i respektive kategori. Vissa kategorier har relativt många undergrupper, detta 

för att vi inte ville förlora någon aspekt av elevernas uppfattningar och värderingar, vilket en 

alltför generaliserad uppdelning skulle kunna medföra. 

4.6. Tillförlitlighet 

Bryman (2011) menar att tillförlitligheten inom kvalitativ forskning innefattar fyra 

delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. För att undersöka hur tillförlitlig denna studie är presenteras dessa delkriterier 

nedan och diskuteras sedan i metoddiskussionen. 

 

Bryman (2011) menar att trovärdighet involverar två krav, det första kravet innefattar att 

forskaren har sett till att studien genomförts enligt de regler som finns. Det andra kravet 

innefattar att deltagarna i studien blivit informerade om och haft en möjlighet att godkänna 

resultatet samt komma med eventuella korrigeringar. Överförbarhet handlar om i vilken 

utsträckning studiens resultat kan överföras till andra sammanhang och grupper, överförbarhet 

kan liknas vid den kvalitativa forskningens generaliserbarhet. Pålitlighet innefattar att 
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forskaren noggrant har beskrivit alla moment i forskningsprocessen, såsom syfte, urval och 

metod med mera. För att säkerställa pålitligheten krävs också att forskaren har bedömt hur 

pass korrekta studiens slutsatser är. Möjlighet att styrka och konfirmera involverar huruvida 

forskaren har undvikit att påverkas av sina personliga värderingar och åsikter samt det 

teoretiska perspektivet, att forskaren har agerat i god tro (Bryman 2011).  



25 
 

5. Resultat 

Utifrån elevernas skriftliga reflektioner urskiljde vi fem stycken kategorier som beskriver den 

kompetente dans- respektive matematiklärarens kompetenser och kännetecken. Dessa 

kategorier är personliga kännetecken, ämneskompetens, pedagogisk kompetens, social 

kompetens och strukturell kompetens, där varje kategori har ett antal undergrupper.  

5.1. Indelning i kategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. De fem kategorierna gällande den kompetente läraren. 

 

 Personliga kännetecken 

Denna kategori innefattar lärarens personliga attribut, det vill säga lärarens 

karaktärsdrag, fysiska egenskaper, men även lärarens intresse för ämnet och yrket.  

 Ämneskompetens 

Denna kategori innefattar lärarens kunskaper i och om ämnet. Både ämneskunskaper 

och ämnesmetodik, det vill säga inte bara vad som lärs ut, utan också vilken metod 

som läraren använder.  

 Pedagogisk kompetens 

Denna kategori berör lärarens kompetens om och i undervisning, det vill säga att 

kunna förklara så att eleverna förstår, kunna anpassa undervisningen efter elevernas 

förutsättningar och behov, se utvecklingspotentialen hos eleverna, kunna ge 

återkoppling, samt ha förmåga att väcka intresse och motivera eleverna. 

 Social kompetens 

Denna kategori genomsyras av lärarens kontakt med eleverna, både relationen mellan 

lärare och elev, men även lärarens bemötande av eleverna. Detta innefattar också 

lärarens uppfattning om alla elevers lika värde och att läraren ser alla elever.  
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 Strukturell kompetens 

Denna kategori behandlar lärarens struktur i och av verksamheten. Det vill säga de 

outtalade regler som finns för både lärare och elever, disciplin, uppbyggnad av 

lektionen och lärarens organisationsförmåga.  

 

Danseleverna beskrev generellt fler aspekter, ord och påståenden i sina reflektioner trots att de 

var färre till antal än teknikeleverna. Utifrån danselevernas skriftliga reflektioner betonades 

lärarens karaktärsdrag starkast samt lärarens kunskaper och förmåga att ge återkoppling till 

eleverna. Teknikeleverna betonade istället att läraren skulle kunna förklara tydligt så att alla 

förstår, men även hos dem låg lärarens karaktärsdrag och kunskaper högt. Båda grupperna 

menade att respektive lärare bör ha ett stort engagemang och intresse för både läraryrket och 

ämnet i sig. 

5.1.1. Personliga kännetecken 

Kategorin personliga kännetecken innefattar underkategorierna karaktärsdrag, fysiska 

egenskaper och intresse för ämnet/yrket. Både dans- och teknikeleverna betonade i sina 

skriftliga reflektioner att det är viktigt att respektive lärare har en bra personlighet, men vad 

detta innebar skiftade både mellan enskilda elever och de skilda elevgrupperna då de betonade 

olika karaktärsdrag och egenskaper som viktiga. En danselev menade att ”Personligheten hos 

en lärare är väldigt viktig” och ”Personen måste visa sin personlighet och utstråla glädje för 

att lektionerna ska bli något som eleverna längtar till” (Danselev 1, åk 3). Danseleverna 

betonade främst att läraren ska vara positiv och rolig medan teknikelevernas svar snarare 

berörde att läraren ska vara snäll och tålmodig. Elever från båda grupperna lyfte vikten av 

lärarens intresse för ämnet och läraryrket, men enbart danseleverna betonade lärarens fysiska 

egenskaper. 

 

Karaktärsdrag  

Gällande karaktärsdrag beskrev eleverna lärarens sätt att vara som person, vad som utmärkte 

lärarens personlighet och sinnelag. Danselevernas skriftliga reflektioner genomsyrades av att 

den kompetente dansläraren ska vara positiv och glad samt lättsam och rolig. Dock betonade 

eleverna att läraren faktisk är en lärare och därmed samtidigt behöver vara seriös. ”Läraren 

ska vara avslappnad och kunna skämta och vara glad, men det är en balansgång för läraren 

måste också ha en utpräglad ledarroll, det ska vara tydligt vem som bestämmer” (Danselev 7, 

åk 3). Många danselever menade att det är viktigt att läraren är avslappnad och inte stel, men 

att undervisningen samtidigt inte får bli för hafsig, ”Trots att en lärare ska ha mycket humor 

och vara avslappnad, ska hen komma ihåg att hen är lärare och måste se till att inte vara för 

flamsig” (Danselev 8, åk 3). Ytterligare en aspekt som flera danselever tog upp var att läraren 

ska ta plats och inte vara blyg. En elev beskrev det som ”Läraren ska våga prata högt och ta 

plats” (Danselev 12, åk 2), medan en annan uttryckte det som att ”Läraren ska inte vara blyg 

utan våga ta plats i klassrummet” (Danselev 15, åk 1). Att läraren ska ha utstrålning och vara 

energisk lyftes också av ett flertal. Ytterligare aspekter som berördes var att dansläraren ska 

vara tålmodig, trevlig och ärlig. Teknikeleverna betonade att matematikläraren ska vara snäll 

och trevlig, men lyfte också att läraren ska vara rolig, precis som danseleverna. 
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Matematikläraren ska också vara tålmodig och lugn samt kunna hantera stress. En elev 

beskrev det som att ”Lärarens temperament ska vara under kontroll under skoltid” samt att 

”Läraren ska kunna hantera stress” (Teknikelev 4, åk 1). 

 

Fysiska egenskaper 

Lärarens fysiska attribut lyftes endast av danseleverna. Några av danseleverna menade att en 

kompetent danslärare måste vara åtminstone lika stark och smidig som eleverna. “Det lägsta 

kravet är att läraren måste kunna utföra det som eleverna ska göra” (Danselev 8, åk 3) och 

“Läraren ska vara på samma nivå som eleverna. (Styrke- och smidighetsmässigt)” (Danselev 

2, åk 3). En annan danselev beskrev det också som att dansläraren ska “ha en bra teknik” 

(Danselev 10, åk 2). 

 

Intresse för ämnet/yrket 

Både dans- och teknikeleverna lyfte lärarens passion och engagemang för ämnet, men även 

för läraryrket. En teknikelev menade att ”Läraren ska visa engagemang och intresse för sitt 

jobb” samt ”ha viljan att lära ut” (Teknik elev 1, åk 1). Flera av teknikeleverna betonade just 

att det var viktigt att en kompetent matematiklärare har passion för själva läraryrket, medan 

ett fåtal beskrev att läraren ska ha ett intresse för matematik. Flera danselever betonade istället 

vikten av att dansläraren har ett intresse för dansen. Tre danselever beskrev det som att 

”Läraren ska brinna för dansen, och det ska synas för eleverna” (Danselev 5, åk 3), ”Läraren 

ska visa att det är dans de vill hålla på med” (Danselev 10, åk 2), samt ”Som elev ska man 

känna att läraren verkligen tycker att det är roligt att lära ut dans” (Danselev 15, åk 1). En elev 

lyfte även att lärarens engagemang påverkar elevernas, ”Läraren ska vara engagerad för då 

blir eleverna det med” (Danselev 6, åk 3). 

5.1.2. Ämneskompetens 

Kategorin ämneskompetens innefattar underkategorierna ämneskunskaper och ämnesmetodik. 

Danseleverna betonade inom denna kategori starkt lärarens kunskap inom ämnet och 

kunskaper inom andra områden relevanta för ämnet, medan teknikeleverna främst fokuserade 

på lärarens kunskap i det specifika ämnet. Variation var ett återkommande verktyg som 

berördes och även kunskap om de metoder läraren väljer att använda och varför. Flera av 

teknikeleverna tog också upp att läraren ska ha kunskaper om och vara kunnig i hur man lär 

ut.  

 

Ämneskunskaper 

Flera teknikelever tog upp vikten av att ha kunskaper inom det ämne läraren undervisar i. Två 

elever beskrev det som att ”Ha mycket kunskap om matematik” (Teknikelev 13, åk 1) och 

”Ha bra kunskaper i ämnet och kursen” (Teknikelev 7, åk 1). En elev lyfte även att läraren ska 

ha förståelse för ämnet: ”Läraren ska förstå vad den går igenom för eleverna, så att eleverna 

förstår” (Teknikelev 2, åk 1). Även danseleverna betonade ämneskunskaper hos dansläraren 

och varför detta var viktigt, ”Läraren ska ha mycket erfarenhet inom ämnet för att kunna göra 

en bra och intressant lektion” (Danselev 1, åk 3) och ”Läraren ska kunna dansstilen, vad som 

kännetecknar denna, men också andra stilar, det visar på erfarenhet” (Danselev 7, åk 3). 
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Många av danseleverna menade att läraren ska ha just kunskaper inom många olika dansstilar 

utöver den de undervisar i: ”Läraren ska ha mycket erfarenhet av olika sorters dans, så eleven 

får en förståelse för andra dansstilar” (Danselev 11, åk 2). Danseleverna berörde också 

kunskaper i dansens historia och andra kunskaper relevanta för dansen: ”En kompetent 

danslärare ska veta vad den håller på med. Hen ska veta hur kroppen fungerar, vilka rörelser 

som passar till en första uppvärmningsövning, hur hjärtat kommer igång genom en övning” 

(Danselev 8, åk 3). Många av danseleverna betonade just kunskap om kroppen för att läraren 

ska kunna göra undervisningen mer effektiv, samt kunskap om skaderisk för att som en 

danselev menade ”Förstå vikten av rätt och säker träning för att undvika skador” (Danselev 

13, åk 1). 

 

Ämnesmetodik 

Gällande lärarens val av metoder och arbetsformer betonades av båda grupperna lärarens 

variation av undervisningen, att läraren ska arbeta med varierade arbetsformer och använda 

olika metoder så att alla elever nås. En teknikelev beskrev det som att ”Inte göra likadant 

varje lektion” och ”Använda olika tekniker, så att alla olika elever nås” (Teknikelev 2, åk 1). 

En annan teknikelev menade att läraren kan ha matematikboken som ett hjälpmedel, men ska 

inte följa den slaviskt. En danselev betonade att läraren både bör variera undervisningen men 

också behålla vissa moment: ”Variation är också bra. Det är bra att ha återkommande 

övningar så man kan utvecklas men att lektionerna inte ser likadana ut jämt” (Danselev 6, åk 

3). Många av danseleverna ville att läraren varierar både rörelser, koreografi, och musikval. 

En viss form av elevdelaktighet i planering av innehåll berördes också av båda grupperna, 

”Det är ju också viktigt att läraren har bra kunskaper, men det kan också bli roligt om man 

tillsammans med läraren kan utveckla nya steg, så inte läraren står för allt sånt” (Danselev 15, 

åk 1). En danselev menade att ”Roliga lektioner är bättre än fullt seriösa lektioner enligt mig 

eftersom jag kommer ihåg saker lättare när jag har kul och känner att jag får vara delaktig” 

(Danselev 1, åk 3). Även en teknikelev tog upp detta: ”Fråga eleverna hur de vill plugga, så 

att lärandet blir roligare” (Teknikelev 20, åk 1). Både dans- och teknikelever berörde att 

läraren bör ha en viss kunskap om det metodval denne gör, en teknikelev beskrev det som att 

”Läraren vet vilken metod som ska användas för att lära ut” (Teknikelev 16, åk 1), medan en 

danselev menade att läraren bör ”Ha en mening med varje övning” (Danselev 6, åk 3). 

5.1.3. Pedagogisk kompetens 

Kategorin pedagogisk kompetens innefattar underkategorierna kunna förklara, kunna anpassa 

undervisningen, kunna se nuvarande kunskaper och utvecklingspotential, kunna ge 

återkoppling samt kunna väcka intresse och motivera. Många av eleverna i båda grupperna 

betonade att det är viktigt att läraren är pedagogisk och kan förklara så att eleverna förstår. 

Teknikeleverna menade att en kompetent matematiklärare ska kunna förklara tydligt, kunna 

anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar och kunna väcka elevernas intresse för 

matematiken. Bland danseleverna betonades främst danslärarens förmåga att ge feedback till 

eleverna så att de får veta vilken nivå de befinner sig på och vad de behöver göra för att 

utvecklas.  
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Kunna förklara  

Många av teknikeleverna betonade att den kompetenta matematikläraren ska kunna förklara 

tydligt, de menade att läraren ska ”Vara tydlig” (Teknikelev 8, åk 1) och ”Förklara på ett bra 

och enkelt sätt” (Teknikelev 21, åk 1). Några av eleverna tog även upp att läraren ska kunna 

förklara utförligt och så att alla förstår, att ”kunna förklara på djupet” (Teknikelev 9, åk 1). 

Danseleverna betonade vikten av att den kompetente dansläraren ska vara pedagogisk och en 

elev beskrev det som att ”Det är viktigt att vara pedagogisk. Att kunna förklara på olika sätt så 

alla har en chans att förstå” (Danselev 6, åk 3). Medan en annan elev beskrev det som att 

”Pedagogik är det allra, allra viktigaste en danslärare ska ha” och att läraren ska kunna ”ge 

tips eller visa på flera olika vis om eleven inte förstår” (Danselev 8, åk 3). Danseleverna 

menade att det är viktigare att alla elever förstår vad de ska göra snarare än på vilket sätt 

läraren förklarar, men beskrev tillskillnad från teknikeleverna att läraren bör kunna förklara på 

olika sätt och med olika sinnen, att både visa med kroppen och samtidigt förklara med ord. 

 

Kunna anpassa undervisningen 

Båda elevgrupperna betonade att en kompetent dans- respektive matematiklärare ska ha en 

förmåga att kunna anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov. En 

danselev menade att dansläraren ska ”kunna anpassa lektionen och nivån utifrån eleverna” 

(Danselev 11, åk 2) och en annan beskrev att ”Dansläraren måste kunna se till varje elevs 

behov och förmågor och därefter anpassa vissa lektioner efter det, men dansläraren ska inte 

bara anpassa sig efter eleven, eleven ska också sättas i obekväma situationer för att de ej ska 

fastna i ett eget begränsat rörelsesätt” (Danselev 2, åk 3). Båda grupperna menade att det är 

upp till läraren att variera sin undervisning dels efter elevens förutsättningar men också så att 

eleven utmanas och utvecklas genom att möta nya saker. Några av teknikeleverna berörde 

också att den kompetente matematikläraren ska vara flexibel ”Läraren ska anpassa sig till 

elevernas förmåga att lära sig matematik” (Teknikelev 13, åk 1) samt ”Kunna hantera 

flera/olika situationer” (Teknikelev 17, åk 1). Detta nämndes även av en danselev som 

menade att läraren måste känna av gruppen i stunden och utifrån detta väja hur de ska 

fortsätta arbeta. Båda grupperna beskrev också att det är upp till respektive lärare att ordna 

stödundervisning för elever med svårigheter.  

 

Kunna se nuvarande kunskaper och utvecklingspotential 

Båda grupperna nämnde att läraren bör ha en förmåga att se vad den enskilda eleven har för 

kunskaper och vad eleven kan göra för att utvecklas. Två teknikelever beskrev det som ”Vara 

bra på att se vad eleverna är bra och mindre bra på, även om eleven själv kanske inte vet” 

(Teknikelev 4, åk 1) samt att läraren ”Ska veta vad eleverna behöver göra för att komma upp 

till den nivån som eleven vill” (Teknikelev 17, åk 1). En danselev menade att ”Läraren ska ge 

möjlighet och utveckling så eleven har en chans att utveckla sig” (Danselev 5, åk 3). 

 

Kunna ge återkoppling 

Lärarens förmåga att ge konstruktiv kritik i utvecklingssyfte betonades starkt hos 

danseleverna, hos teknikeleverna nämnde enbart en elev att matematikläraren ska ”Ge 

feedback på hemarbete” (Teknikelev 21, åk 1). Danseleverna menade att dansläraren ska ge 

beröm men också kritik när det behövs, och allra helst konstruktiv kritik som kan hjälpa 
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eleverna att utvecklas. En danselev beskrev den tanke som rådde hos flera danselever 

”Läraren måste vara kapabel till att ge konstruktiv kritik. Även kritik, men kunna säga det i 

förbättringssyfte och förklara hur man ska ändra och göra rätt” (Danselev 6, åk 3). 

 

Kunna väcka intresse och motivera 

Lärarens förmåga att motivera och väcka intresse för ämnet hos eleverna betonades ungefär 

lika mycket bland de två grupperna. Danseleverna framhävde sedan att läraren ska uppmuntra 

eleverna medan teknikeleverna mestadels fokuserade på att läraren ska göra lektionerna 

roliga. En teknikelev menade att läraren har till uppgift att ”Upprätthålla intresset både för de 

som har svårt med matematik, men även för de som det går bra för” samt att ”Göra ämnet mer 

intressant för sina elever” (Teknikelev 3, åk 1). En annan teknikelev menade att läraren ”Ska 

få eleverna att vilja lära sig matematik” (Teknikelev 22, åk 1). En danselev beskrev att läraren 

ska ”Uppmuntra eleverna att ta plats” samt att man som elev ”Ska känna att man blir 

inspirerad av läraren och att man vill ge allt” (Danselev 4, åk 3). 

5.1.4. Social kompetens 

Kategorin social kompetens innefattar underkategorierna relationen mellan lärare och elev 

samt bemötande. Danseleverna betonade i lärarens relation och bemötande av eleverna, främst 

allas lika värde och att läraren bör skapa en god relation till varje elev. Teknikelever beskrev 

att läraren ska ha en förmåga att kommunicera med eleverna och vara tillgänglig för dem 

medan danseleverna fokuserade på att läraren ska lära känna eleverna. Elever i båda 

grupperna menade att läraren ska se alla elever.  

 

Relationen mellan lärare och elev 

Enligt danseleverna ska en kompetent danslärare ha en bra relation med eleverna, där både 

elever och lärare känner trygghet. En danselev beskrev det som ”Att lära känna eleverna är 

också viktigt. De är så mycket mer än bara namn, som t.ex. hobby, familj osv.” (Danselev 12, 

åk 2) och en annan danselev uttryckte det som att ”Jag tycker att det är bra om läraren kan 

skapa en bra relation med varje enskild elev så att eleven känner att den blir sedd” (Danselev 

10, åk 2). Även en teknikelev nämnde att läraren ska få eleverna att känna sig trygga, och 

beskrev det som att läraren ska ”ge en trygghet hos eleverna så att de vågar ställa frågor” 

(Teknikelev 7, åk 1). En annan teknikelev betonade att en kompetent matematiklärare ska ”Ha 

förmågan att föra en dialog med eleverna” och fortsatte mer allmänt med att läraren ska ”Bry 

sig om eleven” (Teknikelev 16, åk 1). 

 

Bemötande 

Gällande lärarens sätt att bemöta och behandla eleverna nämndes i båda grupperna att läraren 

ska se eleverna. En teknikelev menade att den kompetente matematikläraren ”ser individerna i 

en klass” (Teknikelev 7, åk 1). Lärarens tillgänglighet togs också upp, och ett antal 

teknikelever menade att läraren alltid ska vara tillgänglig för att hjälpa eleven, de menade 

också att läraren ska vara lyhörd och lyssna på eleverna. Danseleverna betonade att läraren 

ska se alla som lika mycket värda. En danselev menade att ”Läraren ska få alla elever att 

känna att dom är lika mycket värda” (Danselev 12, åk 2) och en annan danselev skrev att 
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”Alla ska vara lika mycket värda oavsett om man är lärare eller elev” (Danselev 10, åk 2). 

Flera av danseleverna menade att läraren ska vara välkommande och öppen. Läraren ska 

enligt elever från båda grupperna också vara förstående. 

5.1.5. Strukturell kompetens 

Kategorin strukturell kompetens innefattar underkategorierna ordning i klassrummet och 

organisationsförmåga. Den strukturella kompetensen berördes inte lika frekvent som de 

övriga kategorierna, men några elever från varje grupp tog upp att respektive lärare ska vara 

strukturerad och ha kontroll över vad som händer i klassrummet. Hur läraren använder tiden 

berördes också av båda grupperna.  

 

Ordning i klassrummet 

Några av eleverna från vardera grupp tog upp att det är upp till läraren att hålla ordning i 

klassen. Två teknikelever beskrev det som att ”Kunna hantera klassen” (Teknikelev 5, åk 1) 

och ”Vara strikt mot dem som ej vill lära sig” (Teknikelev 12, åk 1). En danselev menade att 

läraren är ledaren i klassrummet och både ska ha och visa respekt. En danselev tog också upp 

att läraren är en förebild för eleverna och bör därför vara medveten om hur den agerar. 

 

Organisationsförmåga 

Elever från båda grupperna tog upp att läraren bör vara strukturerad, som en danselev menade 

”Att vara strukturerad och att ha en plan är ju också bra. Är en lärare rörig tappar man lätt 

koncentrationen då det blir för ovärt att förstå vad läraren menar.” (Danselev 6, åk 3). Även 

tidsaspekten i undervisningen berördes, en danselev menade att läraren måste utnyttja tiden på 

bästa sätt och flera teknikelever betonade att matematikläraren ska rätta prov i tid. 

5.4. Sammanfattning 

Nedan presenteras en sammanfattning av vad som kännetecknar en kompetent dans- 

respektive matematiklärare, samt de likheter och skillnader som framkommit mellan dans- 

och teknikelevernas uppfattningar. 

5.4.1. Vad kännetecknar en kompetent danslärare enligt gymnasieelever? 

Den kompetente dansläraren har en lättsam personlighet, han/hon är positiv och glad, har 

mycket humor och är rolig. Dansläraren har också goda fysiska egenskaper och ett stort 

intresse för dans och för läraryrket. Dansläraren har kunskaper inom dans, danshistoria och 

andra områden relevanta för dansen. Den kompetente dansläraren har även kunskaper om 

olika metoder, låter eleverna vara delaktiga i planeringen och varierar undervisningen. 

Läraren ska även kunna anpassa undervisningen efter elevernas förmåga och behov samt vara 

flexibel. Det är viktigt att dansläraren är pedagogisk det vill säga kan förklara så att eleverna 

förstår, på olika sätt och med olika sinnen. Dessutom ska personen kunna väcka intresse och 

motivera, uppmuntra och inspirera eleverna. Vidare kan läraren ge relevant återkoppling till 

eleverna så de vet hur de kan utvecklas. Läraren ska ha en god relation till eleverna, se alla 

elever och visa att alla är lika mycket värda. Den kompetente dansläraren är lyhörd, 
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förstående och kan skapa en atmosfär av trygghet. Danseleverna betonade även att den 

kompetente dansläraren är strukturerad, har kontroll över vad som händer i klassrummet och 

utnyttjar tiden på bästa sätt. Dessutom tar läraren plats i klassrummet och har enligt vissa en 

tydlig ledarroll. 

5.4.2. Vad kännetecknar en kompetent matematiklärare enligt gymnasieelever? 

Den kompetente matematikläraren har en avslappnad personlighet, han/hon är snäll och 

trevlig, stresstålig och lugn samt tålmodig. Personen har också ett stort intresse för läraryrket. 

Matematikläraren har goda kunskaper om matematik och hur man lär ut. Den kompetente 

matematikläraren har också kunskaper om olika metoder och varierar sin undervisning samt 

låter eleverna vara delaktiga i planeringen. Den kompetente matematikläraren är dessutom 

pedagogisk, förklarar tydligt och så att eleverna förstår, anpassar undervisningen efter 

elevernas förmåga och behov samt är flexibel. Han/hon ska också kunna ge återkoppling på 

inlämningar, väcka intresse och motivera, göra undervisningen rolig samt inspirera eleverna. 

Matematikläraren är tillgänglig för eleverna, har en god kommunikationsförmåga och kan 

föra en dialog med sina elever. Personen har också en god relation med eleverna, han/hon ser 

alla elever, är lyhörd, förstående och kan skapa en atmosfär av trygghet. Läraren är 

strukturerad och har kontroll över vad som händer i klassrummet, samt gör saker i tid.  

5.4.3. Vilka likheter finns det mellan dans- och teknikelevernas uppfattning av en 

kompetent dans- respektive matematiklärare?          

De likheter som framkom i vårt resultat mellan de båda grupperna var bland annat att lärarens 

personlighet är viktig och att läraren har ett intresse för ämnet och för läraryrket. Läraren ska 

även vara pedagogisk och kunna förklara så att alla elever förstår samt anpassa 

undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov. Läraren ska vidare ha kunskaper 

om olika metoder, variera sin undervisning samt låta eleverna vara delaktiga i planeringen. 

Läraren ska även vara flexibel, kunna väcka intresse och motivera eleverna. Båda grupperna 

ansåg även att relationen mellan lärare och elev är viktig. Lärarens lyhördhet och förmåga att 

förstå eleverna lyftes av elever i båda grupperna, även att läraren ska skapa en trygg atmosfär 

och se alla elever. Slutligen nämnde båda grupperna att läraren ska vara strukturerad och ha 

kontroll över vad som sker i klassrummet, göra saker i god tid och utnyttja tiden på bästa sätt. 

5.4.4. Vilka skillnader finns det mellan dans- och teknikelevernas uppfattning av en 

kompetent dans- respektive matematiklärare?              

Den största skillnaden mellan grupperna är att danseleverna skrev både mycket mer, och mer 

utförligt än vad teknikeleverna gjorde. Inom personliga kännetecken nämnde danseleverna 

fler kännetecken och grupperna lyfte även fram olika egenskaper. Danseleverna betonade att 

läraren ska vara positiv och rolig, medan teknikeleverna lyfte fram egenskaper som snäll, 

stresstålig och lugn, vilket danseleverna inte nämnde. Danseleverna belyste också att läraren 

ska tycka att ämnet är roligt men menar att läraren måste vara lärare och trots att läraren är 

lättsam och rolig måste den samtidigt vara seriös. Danseleverna tog även upp lärarens fysiska 

egenskaper, vilket teknikeleverna inte nämnde. Danselever betonade också starkt att de ville 
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ha relevant återkoppling från läraren, vilket endast en teknikelev tog upp. Danseleverna 

betonade ämneskunskaper i dans, men också i andra områden, såsom kunskap om kropp, 

hälsa och danshistoria medan teknikeleverna endast lyfte kunskaper inom matematik och 

kunskaper i och om hur läraren lär ut. Teknikeleverna lyfte dock fler pedagogiska 

kännetecken än danseleverna, där de framhävde att läraren ska kunna förklara tydligt. 

Danseleverna lyfte istället att läraren ska kunna förklara så att alla förstår, på olika sätt och 

med olika sinnen genom att både visa och förklara. Teknikeleverna ville att läraren skulle 

skapa roliga lektioner menade danseleverna betonade att läraren ska uppmuntra eleverna. 

Gällande relationen mellan lärare och elev betonade danseleverna att läraren ska ha en aktiv 

relation till eleverna och visa att alla är lika mycket värda, medan teknikeleverna betonade att 

läraren kan föra en dialog med eleverna och att denne alltid ska finnas tillgänglig. För 

danseleverna var lärarens respekt och ledarrollen viktigt, medan teknikeleverna lade mer vikt 

vid disciplin och att läraren ska rätta prov i tid.  
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6. Diskussion 

I denna del diskuteras metod och resultat utifrån tidigare forskning och den litteratur som lyfts 

fram i bakgrunden. 

6.1. Metoddiskussion 

För- och nackdelar med olika undersöknings- och analysmetoder går alltid att diskutera och 

det är svårt att på förhand veta vad som kommer att fungera bäst. Utifrån vårt syfte försökte vi 

välja den för studien bästa undersöknings- och analysmetoden, det vill säga de metoder som 

skulle ge mest relevant och tillförlitligt resultat. Vårt val av att arbeta med skriftliga 

reflektioner som undersökningsmetod hade både sina styrkor och svagheter, där metodens 

främsta styrka var att eleverna fritt utan yttre påverkan kunde skriva ned sina tankar och 

reflektioner. Detta hade enligt oss inte gått att undvika vid exempelvis strukturerade intervjuer 

och enkäter då dessa utgår från bestämda frågor och därmed leder eleverna in på specifika 

områden, även om följdfrågor vid intervjuer kan vidga området utifrån elevernas svar 

(Bryman, 2011). Dock bör ändå påpekas att analysen av elevernas skriftliga reflektioner blir 

en tolkning utifrån vårt sätt att se deras svar, så att helt undgå påverkan är uteslutet. Nämnas 

bör också att stödpunkterna som fanns i de skriftliga reflektionerna kan ha påverkat vad 

eleverna skrev. Tanken med stödpunkterna var att hjälpa eleverna i skrivandet, men frågan är 

om dessa istället riktade deras tankar till specifika områden. Elever från båda grupperna 

betonade exempelvis många personliga egenskaper hos den kompetente läraren vilket var en 

av stödpunkterna. Dock fanns som stödpunkterna även orden kunskaper, egenskaper, 

förmågor och karaktärsdrag, vilket bör ha öppnat upp för fler tankar. Vi menar att skriftliga 

reflektioner  som metod har gjort undersökningen så nära påverkansfri som möjligt i 

jämförelse med ovan nämnda metoder. Att göra skriftliga reflektioner istället för intervjuer 

gjorde det även möjligt att samla material från fler informanter, då vi hade begränsad tid att 

genomföra studien. Detta bör ha resulterat i mer tillförlitlig information, då flera av 

informanterna har skrivit samma sak och därmed stärkt tanken att det kan vara en generell 

uppfattning bland eleverna, åtminstone i denna specifika grupp.  

  

Att vi valde att inte göra fördjupade intervjuer medförde dessvärre att viss relevant 

information kan ha undkommit vår kännedom då vi inte hade möjlighet att fråga eleverna vad 

de menade med ett visst ord eller be dem förklara deras svar mera utförligt. Många av 

danseleverna valde exempelvis att använda ord som pedagogisk men vidareutvecklade inte 

vad de menade med detta. Vi hade genom intervjuer också kunnat möjliggöra djupare och 

utförligare svar då vi hade haft möjlighet att ställa följdfrågor kring, för studien, intressanta 

områden (Holme och Solvang, 1997). Ett misstag vi gjorde vid genomförandet var att vi inte 

bad eleverna att skriva namn på sina skriftliga reflektioner, eftersom vi då hade kunnat fråga 

de berörda elever om vad de menat i ett specifikt svar. Ytterligare en svaghet som kan nämnas 

var att eleverna hade en begränsad tid för att skriva sina skriftliga reflektioner, vilket kan ha 

medfört att de i stunden inte kom på allt de ansåg kännetecknar en kompetent lärare. Hade de 

haft längre tid på sig eller diskuterat frågan innan kunde detta ha gjort att fler kännetecken 

dykt upp. Vi menar dock ändå att det eleverna skrev var det första som kom dem för, och 



35 
 

därför måste detta också vara relevant och av betydelse gällande deras reflektioner av den 

kompetente läraren. 

 

Vi såg en stor skillnad gällande de skriftliga reflektionerna i de båda klasserna, danseleverna 

skrev generellt mycket mer och också mer utförligt, medan teknikeleverna beskrev den 

kompetente matematikläraren med enstaka ord och kortare påståenden. Denna skillnad skulle 

kunnat ha uppstått i olikheter gällande den muntliga informationen som presenterades inför 

skrivandet, då informationsbrevet såg likadant ut för de båda grupperna. Vi utgick båda från 

informationsbrevet i den förberedande presentation men olikheter kan ha uppstått, exempelvis 

då vissa elever frågade om förtydliganden gällande texten och denna förklarades på olika sätt. 

Vi hade i vårt informationsbrev samt muntliga information inte heller tydliggjort om eleverna 

skulle punkta upp den kompetente lärarens egenskaper och förmågor eller skriva det i flytande 

text, vilket kan ha lett till denna skillnad. Vi upplevde dock vid analysen av materialet att det 

var lättare att analysera de reflektioner som var skrivna i flytande text eftersom dessa också 

många gånger var mer utförliga och förklarande än de mer uppunktade reflektionerna. Hur 

reflektionerna skulle skrivas hade därmed behövts förtydligast i både informationsbrev och 

muntlig information.  

 

Skillnaden i de skriftliga reflektionerna kan också grunda sig i gruppernas motivation för 

uppgiften. Danseleverna påpekade generellt att detta var en intressant undersökning medan 

teknikeleverna upplevdes som mer oengagerade, de gjorde som de skulle men majoriteten av 

dem lade inte ner någon större energi på uppgiften. Berg (2012) menar att ju mer motiverade 

och engagerade informanterna är ju högre blir kvaliteten på studien. Vi gjorde det som stod i 

vår makt för att presentera studien på ett intresseväckande sätt, men vi skulle kunnat ha fört 

diskussioner eller samtal kring temat för att ha möjliggjort och vidgat elevernas tankesätt. Det 

hade dock även kunnat påverka elevernas åsikter och tankar, vilket valet av 

undersökningsmetod just skulle försöka motverka. Så utifrån detta menar vi att informationen 

inför de skriftliga reflektionerna utifrån syftet ändå var tillräcklig. En tydlig skillnad i de 

skriftliga reflektionerna fanns också gällande informanternas ålder. Danseleverna gick i 

årskurs 1-3, där danseleverna i årskurs 3 generellt skrev fler reflektioner och mer utförliga 

svar än danselever i årskurs 1 och 2, och då bör lyftas fram att alla teknikelever gick i årskurs 

1. Ålderskillnaden bör därmed haft en betydelsefull påverkan på elevernas förmåga att 

uttrycka och formulera sig och därmed påverkat deras skriftliga reflektioner.   

 

Skillnaderna kan också ha berott på att dansklasserna endast bestod av tjejer och 

teknikklassen endast av killar. Enligt vår erfarenhet, från tidigare utbildning och 

verksamhetsförlagt lärande, har tjejer en tendens att skriva mer. En annan teori som Kernell 

(2010) påpekar är att skilda ämnen kräver olika förhållningssätt och studietekniker, det vill 

säga olika val av arbetsformer och arbetssätt. Det kan vara så att danselever är vana att 

reflektera, eftersom ämnesplanen i dansteknik beskriver att läraren ska arbeta med praktiskt 

undersökande och reflekterande arbetsmetoder (Skolverket, 2011c). Reflektion lyfts däremot 

inte inom matematikämnet, men emellertid problemlösning samt att formulera och analysera 

problem, vilket innefattar en form av reflekterande. Så utifrån detta bör inte elevernas 

inriktningar ha påverkat deras möjligheter att skriva reflektionerna. Lyftas bör också att båda 
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grupperna läser högskoleförberedande program och därför har många liknande ämnen utöver 

inriktningen.   

6.1.1. Analysmetod  

Studien fokuserar på ett upplevt fenomen, vilket gjorde att den fenomenografiska analysen 

passade som analysmetod. Vi utgick från elevernas reflektioner och tankar i skapandet av 

kategorier, undergrupper och bearbetning av materialet, vilket passade bra ihop med studiens 

syfte då det var elevernas uppfattningar som skulle synliggöras. Vi kunde genom den 

fenomenografiska analysen både se elevernas individuella uppfattningar och en helhetssyn på 

fenomenet utifrån respektive elevgrupp (Patel & Davidsson, 2003). Analysens fyra steg 

kändes relevanta för att få denna övergripande helhetssyn, där elevernas generella 

uppfattningar lyftes fram, samt den mer detaljerade synen där elevernas individuella 

uppfattningar tydliggjordes.  

 

Genom att läsa igenom alla skriftliga reflektioner fick vi en förståelse för innehållet och då 

reflektionerna innehöll mycket information blev det första steget i den fenomenografiska 

analysen en hjälp för att se en övergripande helhet. Att börja med denna helhetssyn 

underlättade sedan arbetet med att urskilja likheter och skillnader i innehållet. Det andra 

steget i analysen, där vi sökte efter de likheter och skillnader som fanns mellan 

informanternas reflektioner, blev ett förtydligande gällande utformandet av kategorierna då vi 

kunde urskilja olika kännetecken och förmågor som förekom i de skriftliga reflektionerna. Att 

vi noterade dessa likheter och skillnader redan i andra steget hjälpte oss även i vår 

frågeställning gällande jämförelsen av den kompetente dans- respektive matematikläraren, där 

vi ville belysa vilka likheter och skillnader som fanns mellan elevernas uppfattningar.  

 

När vi sedan i steg tre utformade kategorierna, hade vi fått en djupare förståelse för elevernas 

reflektioner vilket gjorde det lättare att skapa en struktur. Vi kunde urskilja de kännetecken 

och förmågor som respektive kompetent lärare skulle ha, men det var svårare att separera dem 

i skilda kategorier. Som Lindström och Pennlert (2012) menar kan det vara svårt att skilja 

lärarens kompetenser åt då de är beroende av varandra och hänger samman, vilket vi i detta 

steg upplevde. Det var svårt att finna entydigt skilda kategorier där lärarens kännetecken och 

förmågor kunde organiseras, många gånger överlappade kännetecken varandra och det var 

svårt att skilja dem från varandra. Många av informanterna skrev även det som vi sedan 

placerade inom skilda kategorier i en och samma mening. “Se varje elevs behov och förmågor 

och anpassa lektion efter detta” (Danselev 7, åk 3) är ett exempel på detta. Innebär meningen 

att se eleven eller att anpassa undervisningen efter elevens förutsättningar? Att se eleven 

tillhör kategorin social kompetens medan att anpassa lektionen efter elevens förutsättningar 

hamna inom kategorin pedagogisk kompetens. Denna mening har vi tolkat som att anpassa 

undervisningen efter elevens förutsättningar. Som tidigare nämnt blir det här en tolkning av 

vår uppfattning vilket bör lyftas fram. Vi lade sedan ihop synonyma och liknande 

kännetecken och förmågor i gemensamma grupper för att sedan benämna dem med ett 

samlingsnamn, vilket blev kategorin. Kategorierna formulerades alltså utifrån det eleverna 

skrev, inte vad som tidigare har lyfts fram av forskning och vi valde att benämna dem som 
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kännetecken och kompetenser. Vi specificerade sedan kategorierna och dess innehåll vilket 

gjorde att vi fick flytta vissa kännetecken till en annan kategori som mer överrenstämde med 

det specifika kännetecknet. Den kategori som tydligast skilde sig från forskningens kategorier 

kring den kompetente läraren, var den kategori vi valde att benämna som Pedagogisk 

kompetens. Denna syftade utöver didaktisk kompetens, som nämndes inom tidigare forskning, 

så som kunskaper i och om undervisning, också till lärarens förmåga att se 

utvecklingspotentialen hos eleverna, kunna ge återkoppling, samt ha förmågan att väcka 

intresse och motivera eleverna. Kategorierna blev av skilda storlekar men de omfattade 

tillsammans alla kännetecken och förmågor informanterna berörde. Vi valde exempelvis att 

ha med fysiska egenskaper trots att endast ett fåtal informanter tagit upp det, detta för att det 

kännetecknet uttryckligen berörde danslärarens kompetens. I det sista steget av analysen 

strukturerade vi upp kategorierna i undergrupper, vilket gjorde kategorierna ännu tydligare 

och mer konkreta. Detta steg upplevdes som lättare då vi till stora delar redan påbörjat detta 

arbete i utformandet av kategorierna 

 

Utifrån Brymans (2011) delkriterier gällande en studies tillförlitlighet anser vi att vår studie 

har relativ hög trovärdighet. Vi har fortlöpande i arbetet följt de regler och riktlinjer som 

funnits, både från Vetenskapsrådet (2002) och Luleå tekniska universitet. Detta ger hög 

trovärdighet gällande Brymans första krav inom detta delkriterium, att forskaren har sett till 

att studien genomförts enligt de regler som finns. Däremot har vi inte låtit informanterna 

godkänna resultatet, i enlighet med det andra kravet, vilket sänker trovärdigheten något. Vi 

har i studien tydligt beskrivit vårt tillvägagångssätt och varje moment i arbetet, vilket gör 

studien pålitlig. Dock har inte någon liknande studie gjorts tidigare så slutsatserna som dragits 

kan inte styrkas i tidigare forskning, vilket sänker pålitligheten. Det finns på grund av denna 

noggranna dokumentation också en möjlighet att upprepa samma undersökning i andra 

sammanhang med andra elevgrupper. Dock skulle en upprepad studie säkerligen ge andra 

resultat än vad vi kommit fram till då denna studie berör ett fenomenografiskt 

förhållningssätt. Vi utgår från elevernas egna uppfattningar vilket gör det svårt att generalisera 

vårt resultat eftersom vi inte kan veta om elever av samma urval på en annan skola har samma 

åsikter och uppfattningar. Även om ett upprepande av vår studie skulle ge ett annat resultat 

ser vi ändå urvalet gällande informanter som representativt, då majoriteten av eleverna i en 

dansklass vanligtvis är tjejer, medan teknikklasser ofta består av en majoritet av killar. Vi 

menar därför att studien till viss del är uppfyller delkriteriet överförbarhet, att studiens 

resultat i viss utsträckning kan överföras till andra sammanhang och grupper (Bryman, 2011). 

Gällande delkriterier möjlighet att styrka och konfirmera har vi genom arbetet försökt att inte 

påverkas av våra personliga värderingar och åsikter.  

6.2. Resultatdiskussion 

Vårt resultat visar att det finns både likheter och skillnader gällande elevernas uppfattning av 

den kompetente dans- respektive matematikläraren, och att eleverna betonar de fem 

kategorierna gällande den kompetente läraren olika mycket. Det finns alltså ingen entydig 

beskrivning av den kompetente läraren. Detta lyfts även av Kernell (2010) som menar att det 

är svårt att entydigt bestämma vad en ”bra” eller kompetent lärare har för egenskaper och 

förmågor. Han menar att detta kan bero på att elever uppfattar och upplever olika kännetecken 

som viktiga kompetenser och för att en kompetent lärare ofta uppstår i samspelet med eleven. 

Kernell menar också att olika ämnen kräver olika förhållningssätt och studietekniker. Detta 
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medför skillnad i lärarens val av arbetsformer och påverkar hur denne undervisar. Detta 

stärker vårt resultat gällande att dans- och teknikeleverna till viss del förväntar sig olika 

egenskaper beroende på om läraren undervisar i dans eller matematik. Det kan dock vara svårt 

att uttala sig om detta bara beror på ämnet, att elever uppfattar kompetens olika eller om det 

finns någon annan orsak, vilket vi diskuterar senare. 

 

De likheter som ändå framkom i elevgruppernas reflektioner kan tyda på varje lärare 

förväntas ha en grundkompetens, men att de egenskaper som framhävs i de enskilda 

grupperna är kompetenser som en lärare i det specifika ämnet förväntas ha. Båda grupperna 

menade att en kompetent lärare ska anpassa undervisningen efter elevens behov och förmåga, 

variera undervisningen, låta eleverna få vara med och planera undervisningen, väcka intresse 

och motivera eleverna samt ge eleverna en trygghet genom normer och värden, vilket också 

tas upp i litteraturen (Skolverket, 2011a). Skolverket (2011a) har specificerat ett antal mål och 

riktlinjer som lärare ska följa gällande kunskaper, normer och värden, elevernas ansvar och 

inflytande, utbildningsval samt bedömning och betyg, vilka betonar att alla lärare ska ha 

samma utgångspunkt i arbetet och arbeta på liknande sätt. Dessutom hävdar regeringen att 

lärarna ska besitta samma grundkompetens, oavsett ämne som de undervisar i (Prop. 

1999/2000:135). Studiens resultat visar att denna grundkompetens är en viktig del i elevernas 

uppfattningar av den kompetente läraren. Båda elevgrupperna tog också upp att läraren ska 

vara passionerad för sitt ämne, vilket även Fibæk Laursen (2004) tar upp som en viktig del i 

lärarrollen. En skillnad mellan grupperna är att danseleverna lyfte, precis som Skolverket 

(2011a), att alla elever ska behandlas med lika värde, vilket teknikeleverna inte berörde. Den 

största skillnaden gentemot GY11 (Skolverket, 2011a) är att ingen av eleverna tog upp att 

läraren bör ha kunskaper om läroplaner samt arbeta med inspiration från arbets- och 

samhällslivet, vilket GY11 nämner. Eleverna betonade däremot lärarens personliga 

egenskaper starkt, vilket inte nämns inom varken GY11 (Skolverket, 2011) eller skollagen 

(SFS 2010:800).    

 

Båda elevgrupperna har skrivit någonting inom alla kategorier, förutom gällande fysiska 

egenskaper, där endast danseleverna har skrivit någonting. Från detta kan utläsas att en 

danslärare enligt vissa elever förväntas ha en viss fysisk förmåga som en matematiklärare inte 

förväntas ha. Vi förvånades över att inte fler danselever berörde denna kategori, då dans 

innefattar mycket fysisk träning, men kanske innefattades detta enligt eleverna i danslärarens 

förväntade för- och ämneskunskaper. 

6.2.1. Ledarperspektiv 

Läraren som ledare har enligt Stensmo (2000) fem stycken huvuduppgifter. Dessa är kontroll, 

planering, gruppering, individualisering och motivation. Dessa fem uppgifter syns också när 

vi tittat närmare på båda gruppernas reflektioner. Eleverna ansåg att en kompetent lärare ska 

ha kontroll i klassrummet, ha en strukturerad planering, kunna hantera gruppen, anpassa 

undervisningen efter varje elevs behov och förutsättningar samt kunna motivera och intressera 

eleverna. En elev lyfte exempelvis ”Att vara strukturerad och att ha en plan är ju också bra” 

(Danselev 6, åk 3) medan en annan betonade att läraren ska ”Uppmuntra eleverna att ta plats” 
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samt att man som elev ”Ska känna att man blir inspirerad av läraren och att man vill ge allt” 

(Danselev 4, åk 3). 

 

En danselev lyfte specifikt läraren som ledare. Hon menade att läraren är ledaren i 

klassrummet, att det är läraren som strukturerar arbetet och både ska ha och visa respekt. 

Detta lyfter även Dahlkwist (2012) som menar att ”Det går inte att vara lärare utan att 

samtidigt vara ledare” (s.15). Även Svensson (1998) menar att lärare är ledare som 

organiserar och leder klassrumsarbetet. Sims et al. (2009) och Yukl (2012) tar upp att 

ledarskapet innebär att påverka andra avsiktligt och detta framkommer även i vårt resultat då 

två teknikelever beskrev att läraren ska ”Kunna hantera klassen” (Teknikelev 5, åk 1) och 

”Vara strikt mot dem som ej vill lära sig” (Teknikelev 12, åk 1). Inom strukturell kompetens 

tog några elever från varje grupp upp att respektive lärare ska vara strukturerad och ha 

kontroll över vad som händer i klassrummet, vilket även Sims et al. (2009) lyfter fram som en 

väsentlig del i ledarskapet som har till syfte att leda, underlätta och strukturera de aktiviteter 

och relationer som finns i en grupp.   

 

Man kan även urskilja lärarens ledarskap och olika ledarstilar i de förmågor och kompetenser 

som de båda grupperna beskrev. Sims et al. (2009) menar att ledarens sätt att använda olika 

typer av stilar eller beteenden för att påverka handlingssätt hos andra, kan knytas samman till 

olika ledarstilar. Av de tre ursprungliga ledarstilarna, så är det demokratiskt ledarskapet, där 

läraren har gruppen i fokus, mest relevant gällande både elevgruppernas reflektioner. Vårt 

resultat skiljer sig helt från det passiva ledarskapet. En lärare med en demokratiskt ledarstil 

arbetar för att involvera eleverna så mycket som möjligt i arbetet, vilket gör dem mer 

självständiga som individer, men också i grupp. Eleverna lär sig dessutom att ta eget ansvar 

och får använda sig av egna initiativ (Svedberg, 2007). Den demokratiska ledaren fokuserar 

på att ha en bra relation med gruppen och låter därför gruppen vara med i beslutsfattandet och 

planeringen (Ohlsson, 2007; Önnevik, 2010). Våra dans- och teknikelever var tydliga med att 

relationen mellan lärare och elev är viktig, samt att de vill vara med i planeringen, vilket 

motiverar ett demokratiskt ledarskap. ”Det är ju också viktigt att läraren har bra kunskaper, 

men det kan också bli roligt om man tillsammans med läraren kan utveckla nya steg, så inte 

läraren står för allt sånt” (Danselev 15, åk 1) och ”Fråga eleverna hur de vill plugga, så att 

lärandet blir roligare” (Teknikelev 20, åk 1). Inom det demokratiska ledarskapet ligger också 

fokus på kommunikationen mellan lärare och elev. Varje elev är unik och därför måste man 

anpassa krav, kommunikation och undervisning utifrån detta, så att alla elever får ut lika 

mycket av tiden i skolan (Stensmo, 2000). Danseleverna menade att läraren bör skapa en aktiv 

relation till varje elev och att det är viktigt att läraren betonar allas lika värde. Teknikeleverna 

beskrev också att läraren ska ha en förmåga att kommunicera med eleverna och vara 

tillgänglig för dem. Den demokratiske läraren beskrivs av Landin och Hellström (2001) också 

som en person som bryr sig om andra och kommer bra överens med klasserna. Personen 

skapar en bra stämning och är lyhörd. Eleverna känner sig sedda och får bekräftelse och 

läraren har lätt för att känna av stämningen i en klass. Båda elevgrupperna i studien tog upp 

hur viktigt det är att en kompetent lärare ser alla elever och som tidigare nämnt att relationen 

mellan lärare och elev är god. 
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Trots att den demokratiske ledaren är mest representerad i reflektionerna, så är några av 

teknikelevernas yttranden mer relaterade till den auktoritära ledaren. Stensmo (2000) 

beskriver att den auktoritära läraren kontrollerar det som händer i klassrummet genom sin 

närvaro, men också tillsägelser, belöningar och straff. Två teknikelever beskriver det som att 

läraren ska ”Kunna hantera klassen” (Teknikelev 5, åk 1) och ”Vara strikt mot dem som ej vill 

lära sig” (Teknikelev 12, åk 1). Teknikelevernas reflektioner går också att relatera till den 

administrativa läraren, som Landin och Hellström (2001) beskriver. En administrativ lärare är 

noggrann och har ordning på det mesta, läraren inte tappar bort prov eller läxförhör och 

Landin och Hellström menar att elever uppskattar lärarens struktur. Både att läraren ska vara 

strukturerad och ”Vara tydlig” (Teknikelev 8, åk 1) var ett vanligt förekommande uttryck hos 

teknikeleverna och flera av dem betonade också att prov ska rättas och återlämnas i tid.  

 

Den ledarstil som framhävs i litteraturen och som också tydligast kan urskiljas ur dans- och 

teknikelevernas reflektioner är ett situationsanpassat ledarskap, att läraren anpassar 

undervisningen efter elevers förutsättningar och behov, eller som Svensson (1998) beskriver 

det ” utövar det ledarskap som situationen kräver” (s.9). Danseleverna tog exempelvis upp att 

dansläraren ska ”Kunna anpassa lektionen och nivån utifrån eleverna” (Danselev 11, åk 2) 

och att ”Dansläraren måste kunna se till varje elevs behov och förmågor och därefter anpassa 

vissa lektioner efter det” (Danselev 2, åk 3). Detta berörde även några av teknikeleverna. De 

ansåg att den kompetente matematikläraren ” Ska anpassa sig till elevernas förmåga att lära 

sig matematik” (Teknikelev 13, åk 1) samt ”Kunna hantera flera/olika situationer” 

(Teknikelev 17, åk 1). Elever från båda grupperna lyfte även att läraren ska vara flexibel, ta 

med eleverna i planeringen och att kunna vara både seriös och rolig. Dahlkwist (2012) menar 

att det krävs att läraren situationsanpassar sitt ledarskap och sin undervisning efter den grupp 

denne möter, att läraren är lyhörd och som tidigare sagt, flexibel. Svensson (1998) menar 

också att flexibilitet krävs för att läraren ska lyckas i klassrummet, eftersom nästa situation 

eller omständighet kan kräva ett annat typ av ledarskap för att effektivisera arbetet (Sims et 

al., 2009). 

 

Landin och Hellströms (2001) beskrivning av den nya lärarrollen, innehållandes 

ämnesexpertis, handledarskap och mentorsroll, är något som också blir relevant för vår 

studie. Ämnesexpertisen, som beskrivs som att läraren har full kontroll i klassrummet, är 

insatt i sitt ämne och planerar när saker ska tas upp i lektionen, är representerad i båda 

gruppernas skriftliga reflektioner. Eleverna tog upp hur viktigt det är att läraren har kunskaper 

i ämnet han/hon undervisar i, hur man lär ut och kan hantera klassen. Handledarrollen, att 

man som lärare ska finnas där för eleverna, är strukturerad och tydlig samt låter eleverna till 

viss del arbeta fritt, togs upp av både dans- och teknikeleverna, likväl som att läraren har 

ordning i klassrummet, har en bra relation med gruppen, är bra på att planera och att eleverna 

känner att läraren även är en ledare i klassrummet. En bra relation mellan lärare och elev, 

samt en tydlig struktur värdesattes av eleverna gällande både kompetent dans- och 

matematiklärare. Mentorsrollen innebär förtroende mellan lärare och elev, läraren fungerar 

som en vägledare och eleven känner sig sedd och hörd av mentorn. Det som framkom av 

elevernas reflektioner var bland annat att  ”Jag tycker att det är bra om läraren kan skapa en 
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bra relation med varje enskild elev så att eleven känner att den blir sedd” (Danselev 10, åk 2) 

och att det är bra om läraren ”Bryr sig om eleven” (Teknikelev 16, åk 1). 

 

Detta tyder alltså på att vårt resultat kan kopplas till flera olika ledarstilar och att den 

kompetente dans- respektive matematikläraren inte har någon entydigt bestämd ledarstil. Den 

enda ledarstilen som inte framkom i någon av elevernas reflektioner var det passiva 

ledarskapet. De ledarstilar som däremot kan kopplas till elevernas reflektioner har mycket 

gemensamt, de betonar många gånger samma sak men har några skilda drag. Slutsatsen vi kan 

dra är att lärarens ledarskap bör vara situationsanpassat, att ledaren i stunden anpassar sitt 

ledarskap efter situationen. Sedan kommer alltid den eftersökta ledarstilen se olika ut 

beroende på vilken elev man frågar och den ändras ständigt utifrån situationen, eleverna och 

ämnet, vilket Kernell (2010) beskriver som att uppfattningen av den kompetente läraren 

skiftar efter situation och i mötet med eleverna. Skillnaderna mellan grupperna gällande de 

olika ledarstilar som framkom i resultatet var danselevernas något närmare koppling till den 

demokratiska ledaren, medan teknikeleverna även nämnde egenskaper från den 

administrativa och auktoritära ledaren. 

6.2.2. Lärarkompetenser 

Vid analysen av vårt resultat formulerade vi ett antal kategorier och underkategorier för att 

strukturera upp elevernas reflektioner och för att få en överblick över vilka egenskaper de 

lyfte fram. När vi jämför våra kategorier med forskning om lärarens kompetenser ser vi vissa 

likheter. De tre allmänna färdigheter som Yukl (2012) presenterar som avgörande för om en 

ledare är bra eller inte, är inte formulerade som kompetenser, men har ändå en koppling till 

våra kategorier. De tekniska färdigheter som han presenterar innebär kunskap om vilken 

metod som ska användas för en viss uppgift och förmågan att utöva metoden. Detta 

överensstämmer med den kategori som vi har valt att benämna som ämneskompetens, 

eftersom den inte bara innefattar kunskaper i ämnet utan också vilken metod som ska 

användas. Landin och Hellström (2001), Maltén (1995) och Stensmo (2000) menar att 

ämneskompetens är av stor vikt och Stensmo (2000) menar vidare att det innefattar att läraren 

måste ha kunskap i och om ämnet som han/hon undervisar i, samt som Landin och Hellström 

(2001) beskriver, vad som ska läras ut och hur de ska läras ut. Kunskap både om undervisning 

och i att undervisa lyfts därmed fram av forskarna och inom kategorin ämneskompetens har 

eleverna belyst samma saker. En teknikelev beskrev det som att ”Läraren vet vilken metod 

som ska användas för att lära ut” (Teknikelev 16, åk 1). En danselev menade att ”En 

kompetent danslärare ska veta vad den håller på med” (Danselev 8, åk 3). Maltén (1995) 

beskrev samma sak i sitt citat ”En lärare måste vara medveten om vad han/hon gör och 

varför” (s.184). Variation av undervisningen, gällande både innehåll, arbetsformer och 

arbetssätt framhävs av både Dahlkwist (2012), Kernell (2010) och eleverna i undersökningen. 

Exempelvis skrev en teknikelev att läraren ska ”Använda olika tekniker, så att alla olika 

elever nås” (Teknikelev 2, åk 1) och en danselev att ”Variation är också bra. Det är bra att ha 

återkommande övningar så man kan utvecklas men att lektionerna inte ser likadana ut jämt” 

(Danselev 6, åk 3). 
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Yukls (2012) interpersonella färdigheter som står för kunskaper om andra människors 

beteende, lyhördhet och empati, att kunna kommunicera och lyssna samt främja samarbete, 

har en koppling till vår kategori social kompetens. Denna kategori beskriver nämligen 

relationen mellan lärare och elev, lärarens bemötande och lärarens uppfattning om elevers lika 

värde. Även Stensmo (1997) menar att ledarskap i klassrummet handlar om lärarens sociala 

relation till eleverna. Kernell (2010) beskriver att relationen mellan lärare och elev innefattar 

att både lära känna eleverna och känna med dem, att vara lyhörd, visa tålamod och 

ödmjukhet, men också engagemang. En teknikelev beskrev det som att läraren ”Bryr sig om 

eleven” (Teknikelev 16, åk 1). Enligt Dahlkwist (2012) är det också viktigt att lära känna och 

se varje elev samt bekräfta dem, vilket även framkom som en central del i elevernas 

reflektioner. Under social kompetens beskrivs även att läraren ska inge en trygghet och att det 

i klassrummet ska finnas en trygg atmosfär, där det finns ömsesidig respekt och alla är lika 

mycket värda. Detta har också uppmärksammats av Fibæk Laursen (2004), Kernell (2010), 

och Stensmo (1997) som menar att läraren ska kunna skapa en tillåtande och uppmuntrande 

atmosfär samt motverka fördomar. Kernell (2010) menar även att läraren ska hjälpa till att 

skapa en lärmiljö där trygghet och känsla av rättvisa råder samt få eleverna att känna 

samhörighet och delaktighet. Fibæk Laursen (2004) tar också upp att läraren ska respektera 

eleverna för den de är. 

 

Den sista färdigheten Yukl (2012) tar upp, begreppsmässiga färdigheter som innefattar logiskt 

tänkande, kreativitet, problemlösningsförmåga samt att kunna upptäcka möjligheter och 

problem, har en koppling till vår kategori pedagogisk kompetens. Den pedagogiska 

kompetensen innehåller förmågan att väcka intresse och att anpassa undervisningen efter 

eleverna, vilket bland annat kräver kreativitet och förmågan att se möjligheter, som Yukl 

nämner. Även Kernell (2010) och Maltén (1995) beskriver att undervisningen ska utgå från 

elevens förutsättningar för att eleven på bästa sätt ska kunna ta till sig kunskap. Lindström och 

Pennlert (2012) lyfter också att eleverna är utgångspunkt i undervisningen och menar att det 

krävs att läraren, med utgångspunkt i elevens förutsättningar och behov, kan formulera mål 

utifrån skolans styrdokument, variera metoder, resonera kring val av metoder och varför dessa 

metoder valts. Som en elev i vår undersökning beskrev: ”Dansläraren måste kunna se till varje 

elevs behov och förmågor och därefter anpassa vissa lektioner efter det, men dansläraren ska 

inte bara anpassa sig efter eleven, eleven ska också sättas i obekväma situationer för att de ej 

ska fastna i ett eget begränsat rörelsesätt” (Danselev 2, åk 3). Andra aspekter som kom fram i 

undersökningen och placerades under pedagogisk kompetens var lärarens förmåga att väcka 

intresse, vilket Dahlkwist (2012) lyfter fram för en framgångsrik undervisning. Även Kernell 

(2010) anser att läraren ska kunna motivera eleverna och Fibæk Laursen (2004) beskriver det 

som att en lärare med fullt engagemang, inspirerar eleverna till lärande. En danselev menade 

exempelvis att ”Läraren ska vara engagerad för då blir eleverna det med” (Danselev 6, åk 3). 

Enligt båda våra elevgrupper ska läraren vara flexibel, vilket en teknikelev beskrev som att 

”Kunna hantera flera/olika situationer” (Teknikelev 17, åk 1). Detta berör även Dahlkwist 

(2012) och Kernell (2010) när de beskriver vikten av lärarens förmåga att improvisera och 

vara flexibel i undervisningen. Eleverna lade också mycket vikt vid att läraren ska kunna se 

elevers kunskaper och veta hur de ska arbeta för att utvecklas. Lindström och Pennlert (2012) 

menar också att det är viktigt att läraren har kunskaper om elevers utveckling. Pedagogisk 
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kompetens innefattar också att kunna förklara så att alla förstår, vilket även Kernell (2010) tar 

upp då han beskriver kommunikativ kompetens. 

 

En annan kompetens som växte fram ur de skriftliga reflektionerna var strukturell kompetens 

vilket innefattar att läraren är strukturerad och har kontroll över vad som händer i 

klassrummet samt utnyttjar tiden på bästa sätt. En danselev ansåg ”att vara strukturerad och 

att ha en plan är ju också bra. Är en lärare rörig tappar man lätt koncentrationen då det blir för 

ovärt att förstå vad läraren menar” (Danselev 6, åk 3). Detta håller även Kernell (2010) med 

om och lyfter att läraren ska ha en plan med undervisningen men ska kunna situationsanpassa 

denna och vara flexibel när så krävs. Fibæk Laursen (2004) lyfter även fram ömsesidig 

respekt och att vara i tid. Detta är också två aspekter som eleverna i båda grupperna tog upp i 

sina skriftliga reflektioner. En danselev menade att läraren är ledaren i klassrummet och ska 

både ha och visa respekt. Tidsaspekten togs bland annat upp av en danselev som menade att 

läraren måste utnyttja tiden på bästa sätt. Flera teknikelever menade att läraren ska rätta prov i 

tid. 

 

I de skriftliga reflektionerna lyfte eleverna också många personliga kännetecken som de 

menade att den kompetente läraren ska ha. Yukl (2012) anser att det inom 

ledarskapsforskningen har framkommit att vissa egenskaper eller färdigheter kan avgöra om 

man blir en bra ledare eller inte. Med begreppet egenskaper menar han personliga 

karaktärsdrag vilket innebär både personlighet och värderingar. Detta lyfte både dans- och 

teknikeleverna har fram i vår undersökning. Vilka egenskaper eleverna har lagt störst vikt vid 

skiljer sig dock mellan grupperna, vilket kan vara ett resultat av att de har haft olika lärare 

med dessa egenskaper och uppskattat dem. Båda grupperna, men framförallt danseleverna, 

betonade bland annat att läraren ska vara rolig och ha bra humor, vilket även Kernell (2010) 

belyser som ett didaktiskt verktyg i undervisningen. Även Lindström och Pennlert (2012) tar 

upp humor som verktyg, och menar att det är ett sätt att avdramatisera lärarrollen, att våga ha 

roligt och uttrycka sig med andra. En annan sak som berörde lärarens personliga kännetecken 

var att både dans- och teknikeleverna lade mycket vikt vid lärarens engagemang, att läraren 

ska vara engagerad i sitt yrke och ämne. En teknikelev uttryckte det som att ”Läraren ska visa 

engagemang och intresse för sitt jobb” (Teknikelev 1, åk 1). Detta har Fibæk Laursen (2004) 

också uppmärksammat i sin studie och formulerar det som att läraren brinner för sitt ämne. 

6.2.3. Vår studie i jämförelse med tidigare studier 

Tre av de undersökningar (Beishuizen et alt., 2001; Kutnick & Jules, 1993: Taylor, 1962) som 

lyfts i tillbakablicken liknar vår studie, både gällande tema och undersökningsmetod då dessa 

valt att belysa elevers uppfattningar av den “bra” läraren, i vårt fall den kompetente läraren, 

och arbetat med fritt uppsatsskrivande, vilket vår undersökningsmetod skriftliga reflektioner 

till stora delar bygger på. Andra undersökningar som presenteras i tillbakablicken nämner 

också en del av de resultat som liknar våra. Grahn och Gustafsons (1964 i Maltén, 1995) 

studie visar att ju äldre eleverna blev, desto mer vikt lade de vid didaktik och 

undervisningsförmåga. Även i Kutnick och Jules (1993) studie fokuserade de lite äldre 

eleverna på lärarens didaktiska kompetens, att läraren har kunskap kring elevens individuella 
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behov och att läraren organiserar klassen så att ordning och reda råder. De äldsta eleverna 

menade att en bra lärare måste vara kunnig, motiverad, engagerad och lyhörd för elevernas 

behov. I Beishuizen et alt. (2001) studie betonade de äldre eleverna kontakten mellan lärare 

och elev. Vår studie visade att personligheten och lärarens engagemang är viktigt för eleverna. 

Varierad undervisning och en didaktisk anpassning till varje enskild elev och situation 

framkom också som viktigt vid beskrivning av en kompetent lärare. Jämförelsevis har vi alltså 

fått fram resultat som både skiljer sig och liknar de resultat som lyfts fram i den tidigare 

forskningen. Vad kan detta bero på? Kernell (2010) beskriver det som att många forskare är 

överens om är att det är svårt att entydigt bestämma vad en ”bra” eller kompetent lärare har 

för egenskaper och förmågor. Dels för att elever uppfattar och upplever olika kännetecken 

som viktiga kompetenser och dels för att en kompetent lärare ofta uppstår i samspelet med 

eleven. Detta kan också bero på att undersökningarna har utförts i olika länder, där lärarrollen 

har andra utgångspunkter än vad vi har i Sverige. Deras skol-, läro- och ämnesplaner är olika 

våra och kan därför forma läraren på ett annat sätt. Dessutom är dessa undersökningar 

genomförda vid olika tidpunkter. Med tidens gång förändras samhället och forskningen tar oss 

framåt. Detta formar även läraren och lärarrollen. Lärarens roll har förändrats mycket genom 

åren och eftersom flera av undersökningarna ovan genomfördes för över tio år sedan, är det 

troligt att det var en helt annan syn på läraren då än vad det är nu, likaväl som att vi kan vara 

säkra på att vårt resultat från denna undersökning inte är lika relevant för lärarrollen om bara 

några år. 

 

Vi ser dock vissa egenskaper och kompetenser från den tidigare forskningen som stämmer 

med våra fem kategorier. Gällande personliga kännetecken, berördes att läraren ska vara 

pålitlig (Kutnick & Jules, 1993), tycka det är roligt att undervisa (Skolverket, 2006), vara 

balanserad, seriös och entusiastisk (Beishuizen et alt., 2001). Lärarens färdigheter gällande 

den sociala kompetensen som framkom var att läraren ska visa omsorg för eleven (Kutnick & 

Jules, 1993), ha god kommunikation med eleverna (Beishuizen et alt., 2001), möta eleverna 

med värdighet och respekt, ha social kompetens, inge trygghet och ha empatisk förmåga 

(Numan, 1999). Ämneskompetens som berördes inom den tidigare forskningen var att läraren 

ska ha bra ämneskunskaper (Numan, 1999) och kunskap om undervisningsmetoder (Kutnick 

& Jules, 1993), samt har god förmåga att lära ut (Numan, 1999). Läraren ska också vara 

demokratisk (Beishuizen et alt., 2001; Numan, 1999) och eleverna ska få vara med och 

påverka (Beishuizen et alt., 2001). Den pedagogiska kompetensen som framkom var att 

läraren ska kunna förklara bra och ge tydliga instruktioner, kunna improvisera och vara 

flexibel, utgå från elevernas behov (Beishuizen et alt., 2001; Numan, 1999) och ha krav och 

tro på eleverna (Beishuizen et alt., 2001). Läraren ska också motivera och engagera eleverna 

(Skolverket, 2006, Numan, 1999). Den strukturella kompetensen som betonades var att 

läraren ska ha ett tydligt ledarskap (Beishuizen et alt., 2001), strukturera arbetet och ha 

organisationsförmåga (Numan, 1999). Tidigare forskning berör alltså många av de synpunkter 

som har framkommit i vår studie trots att de utförts vid olika tidpunkter. Personliga 

kännetecken har också lyfts fram, vilket inte berörs av Kernell (2010), Lindström och Pennlert 

(2012), Maltén (1995) och Stensmo (2000) i sammanställningen av de centrala kompetenser 

som en kompetent lärare bör ha. Detta visar att resultatet av en studie med fokus på elevernas 

uppfattningar även innehåller synpunkter på lärarens personlighet och övriga personliga 
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egenskaper. Vi tolkar att orsaken till detta är att undersökningarna ger en personlig tolkning 

av gruppen som är involverad i den specifika undersökningen och där har personligheten en 

stor roll. 

6.2.4. Orsaker 

Gällande slutsatserna av vårt resultat kan vi konstatera att det både finns skillnader och 

likheter i vad som eleverna upplever kännetecknar en kompetent dans- respektive 

matematiklärare. Detta kan ha flera orsaker.  

 

GY11 betonar att alla lärare ska ha samma kvalifikationer (Skolverket, 2011a), det vill säga att 

både dans- och matematikläraren ska ha samma utgångspunkt vilket också stärks av 

regeringens proposition (Prop. 1999/2000:135) som lyfter att alla lärare ska ha en gemensam 

grundkompetens. Att läraren har en grundläggande kompetens kan vara en av orsakerna till att 

vårt resultat gav många liknande uppfattningar gällande elevernas reflektioner kring den 

kompetente dans- respektive matematikläraren, då de kännetecken och förmågor eleverna 

lyfte till stora delar stämde med GY11: att läraren ska ha goda ämneskunskaper, variera 

arbetssätt och metoder samt utgå från elevernas förutsättningar. Läraren ska verka för allas 

lika värde och delaktighet, det vill säga utöva det demokratiska ledarskap som synliggörs i 

GY11, samt ge eleverna kontinuerlig information om deras kunskapsutveckling (Skolverket, 

2011a). Likheterna mellan elevgruppernas reflektioner kan alltså grunda sig i att läraryrket i 

grunden är lika oberoende ämne. 

 

Likheterna kan också grunda sig i att eleverna eftersökte ett specifikt ledarskap från läraren, 

och att den kompetente läraren snarare identifierades av lärarens bemötande, hur läraren är 

och agerar, än ämnets innehåll. Eleverna i studien lyfte oberoende av ämne, mer personliga 

egenskaper hos läraren, än ämnets specifika innehåll. Vilket tyder på att det som kännetecknar 

lärarens ledarskap är mer generellt för läraryrket än beroende av de skilda ämnena. Eleverna 

lyfte till stora delar samma ledarstilar hos den kompetente dans- respektive matematikläraren 

och från det kan det utläsas att det är lärarens sätt att leda som är av störst betydelse inte vad 

den undervisar om.  

 

Skillnaderna gällande den kompetente dans- och matematikläraren kan dock grunda sig i att 

ämnena faktiskt är olika, de är båda till sin karaktär kreativa och betonar undersökande 

metoder (Skolverket 2011a, 2011c), men skiljer sig stort gällande arbetet då dans utgör ett 

mer praktiskt arbete gentemot matematik som utgår från ett mer teoretiskt arbete. Kernell 

(2010) menar som tidigare sagt att skilda ämnen kräver olika förhållningssätt och 

studietekniker eftersom ämnena har olika identiteter. Vi tolkar detta som att lärarens sätt att 

undervisa formar läraren och beroende på hur denne undervisar blir lärarens beteende olika, 

vilket också eleverna i de olika klasserna uppfattade. Ett exempel är hur eleverna betonade 

lärarens förmåga att förklara, teknikeleverna ville att matematikläraren skulle förklara tydligt, 

medan danseleverna betonade att dansläraren skulle förklara med olika sinnen, att både visa 

med kroppen och förklara med ord. Ämnena dansgestaltning och dansteknik betonar elevens 

arbete med kroppen (Skolverket, 2011b, 2011c), vilket kan vara orsaken till att danseleverna 
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tog upp den kompetente danslärarens fysiska egenskaper, något teknikeleverna inte tog upp 

gällande den kompetente matematikläraren. Ytterligare en aspekt danseleverna betonade 

betydligt starkare än teknikeleverna var lärarens förmåga att ge återkoppling. Av egen 

erfarenhet vet vi att återkoppling är en del av det vardagliga arbetet under en danslektion, där 

läraren ett flertal gånger fysiskt korrigerar elevernas kroppar, dels för att eleverna ska veta hur 

en rörelse ska gestaltas, dels för att förebygga skaderisken. Denna kontinuerliga feedback är 

enligt oss vanligtvis mer frekvent inom dansundervisning än den inom 

matematikundervisningen, vilket enligt oss resulterat i denna skilda uppfattning gällande 

återkoppling.  

 

Lyftas bör också att dansklasserna och teknikklassen var av skilda storlekar, dansklasserna 

varierade mellan 4 och 9 elever och teknikklassen bestod av 25 elever. Detta kan ha skapat en 

närmare relation mellan lärare och elev i dansklasserna än i teknikklassen, då läraren har mer 

tid för varje elev. Vi tolkar detta som att läraren har större möjlighet att se alla elever och 

skapa en personlig relation till vare enskild elev, vilket danseleverna också betonade i sina 

skriftliga reflektioner. Även teknikeleverna lyfte relationen mellan lärare och elev men inte 

lika starkt, vilket kan ha sitt ursprung i just detta. Inom dansen arbetar läraren också nära 

eleverna fysiskt, vilket enligt oss skapar en nära kontakt med eleverna. Detta kan vara orsaken 

till att danseleverna betonade lärarens personliga egenskaper så starkt.  

 

Dansklasserna bestod av enbart tjejer och teknikklassen enbart av killar, hur detta har 

påverkat studien kan vi dock inte utläsa utifrån vårt resultat. 

6.3. Pedagogiska implikationer och framtida forskning  

Denna studie resulterade i kunskap kring den kompetente läraren, dock ger den inget färdigt 

recept på den gode lärarens kännetecken och kompetenser. Precis som många forskare menar 

går den kompetente lärarens egenskaper och förmågor inte entydigt att urskilja (Lindström & 

Pennlert, 2012; Malten, 1995; Kernell, 2010). Som Kernell (2010) menar kan man dock 

använda denna sammanställning av kompetenserna för att tydliggöra, medvetandegöra och 

hjälpa läraren i dennes utveckling. Larsson (2011) menar att studier kring elevers 

uppfattningar kan hjälpa lärare att förstå hur eleverna uppfattar de företeelser som läraren 

undervisar om. Med den kunskap som studien ger kan läraren sedan fördjupa sin relation med 

eleven, eftersom läraren då får en annan förståelse för hur eleven uppfattar något. Läraren kan 

sedan använda dessa resultat för att utöka sin förståelse för elevernas resonemang och 

använda den som grund i undervisningen. Exempelvis om elever uppfattar att variation av 

arbetsmetoder är intresseväckande kan läraren välja att tillämpa detta i sin undervisning. Vi 

har genom denna studie belyst hur gymnasieelever kan uppfatta en kompetent lärare inom 

olika ämnen, och därigenom kan vi enligt Svensson (1998) själva utvecklas som lärare, då han 

anser att det krävs kunskaper om skickliga ledare och framgångsrikt ledarskap för att lyckas 

som lärare. 

 

Kunskap om den kompetente läraren är också viktigt för elevers motivation och lärande. 

Dahlkwist (2012) beskriver det som att “Läraren och lärarledarskapet är enligt många 
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undersökningar den enskilt mest betydande nyckelfaktorn för goda resultat i skolorna” (s. 

218). Även Skolverket (2003) lyfter att läraren är en av de största påverkansfaktorerna för 

elevers lust att lära. Att därför utveckla kunskap om hur en kompetent lärare kan uppfattas 

och ta till sig detta kan bidra till att öka elevernas motivation och därmed lärande. 

Gällande framtida forskningsområden anser vi att det vore intressant att studera danselevernas 

syn på den kompetente matematikläraren. Vi hade velat undersöka om danseleverna uppfattar 

den kompetente matematikläraren på samma sätt som teknikeleverna eller om skillnaden i 

respektive klass huvudämne, det vill säga dans och matematik, påverkar deras generella syn 

på den kompetente läraren. Andra intressanta områden att studera är till exempel fler lärare 

inom olika ämnen, om det gäller att den kompetente läraren skiljer sig åt gällande ämne, som 

vår studie till viss del visar, eller om skillnaden i vårt resultat uppstått på grund av att ämnena 

är praktiska kontra teoretiska. Intressant vore också att undersöka om det finns skillnader 

gällande tjejer och killars uppfattningar av den kompetente läraren, då detta inte belystes i vår 

studie. En sista intressant aspekt vore att genomföra en effektstudie där man utgår från 

elevernas uppfattning om den kompetente läraren och en lärare applicerar detta i sin 

undervisning för att se om detta påverkar elevernas motivation och lärande vilket Dahlkwist 

(2012) och Skolverket (2003) menar.  
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Bilaga 1 

Information och samtycke 

– Gymnasieelevers uppfattning om vad som kännetecknar en kompetent dans- 

respektive matematiklärare 

Vi som kommer att genomföra denna studie är Kristin Olsson och Sofia Österberg, två 

lärarstudenter vid Luleå Tekniska Universitet. Studien ingår i vårt examensarbete där vi 

ämnar undersöka vad gymnasieelever anser kännetecknar en kompetent dans- respektive 

matematiklärare för att sedan jämföra dessa resultat och belysa eventuella likheter respektive 

skillnader. Då vi studerar till dans- och matematiklärare blev det självklart att inrikta studien 

på dessa specifika lärare. Resultatet av studien kommer sedan att presenteras i 

examensarbetet, vilket publiceras på Luleå Tekniska Universitets hemsida.  

Ursprungstanken till examensarbetet är att vi under vår skolgång har upplevt både ”bra” och 

”mindre bra” lärare. Upplevelsen vi bär med oss är att då vi har haft en ”bra” lärare har det 

varit mer motiverande att lära sig kunskaper i ämnet, då läraren har en betydelsefull roll i att 

göra undervisningen mer tilltalande, vilket även tidigare forskning lyfter fram och bekräftar. 

Detta har gjort att vi intresserat oss för vad elever i gymnasieskolan uppfattar som en 

kompetent lärare, det vill säga vilka kunskaper, egenskaper och förmågor en ”bra” lärare 

enligt eleverna förväntas ha. Vi har valt att använda ordet kompetent istället för bra då bra är 

ett värdeladdat ord. Det vi eftersöker är alltså inte åsikter om en specifik lärare utan vilka 

kunskaper, egenskaper och förmågor en kompetent danslärare respektive matematiklärare har 

generellt.  

Undersökningspersoner kommer att vara elever från alla årskurser vid det estetiska 

programmet med inriktning dans, samt elever i årskurs 1 vid det tekniska programmet. 

Eleverna med dansinriktning är utvalda till att delta i studien då dansläraren har en central roll 

i deras utbildning och teknikeleverna är utvalda på grund av matematikens och 

matematiklärarens centrala roll i deras utbildning. Danseleverna kommer att tillfrågas om vad 

som för dem kännetecknar en kompetent danslärare medan teknikeleverna tillfrågas om vad 

som för dem kännetecknar en kompetent matematiklärare.  

Undersökningen kommer att vara i två delar, där den första delen består av att alla elever som 

deltar i undersökningen får skriva fria reflektioner kring vad som för dem kännetecknar en 

kompetent danslärare/matematiklärare, beroende på vilket program undersökningspersonen 

tillhör. Den andra delen består av intervjuer med 2-3 elever från respektive program för att få 

en fördjupad syn på deras tankar och åsikter.  

Det fria skrivandet kommer att ske genom att eleverna får ett randigt A4 papper där titeln är 

Vad kännetecknar en kompetent danslärare/matematiklärare? Utöver detta kommer följande 

stödpunkter på vad dessa kännetecken kan innefatta finnas nedskrivna: kunskaper, 

egenskaper, förmågor, karaktärsdrag, personlighet etc. De deltagande eleverna har sedan 40 

min på sig att skriva ned sina reflektioner och lämnar sedan in pappret, utan namn. Det vi 

eftersöker är alltså undersökningspersonens fria och personliga tankar.  

Intervjuerna kommer att utgå från förbestämda öppna frågor kring samma tema, där vissa 

följdfrågor kan tillkomma utifrån undersökningspersonens respons. Intervjuerna kommer ta 

ca. 40 min, och spelas in. Intervjuerna kommer sedan att bearbetas och dokumenteras.  



 
 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst under studiens 

gång välja att avbryta ditt deltagande. Vi kommer i examensarbetet att referera och ta citat 

från de skriftliga reflektionerna och intervjuerna, utan att ange namn. De ursprungliga 

skriftliga reflektionerna och intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och endast läsas 

av oss och eventuellt vår handledare. Den information vi når genom studien kommer endast 

att användas i vårt examensarbete.  

 

Om du väljer att delta i studien lämnas samtycket till oss senast den 21 mars 2014.  

 

 

Tack på förhand,  

Kristin Olsson och Sofia Österberg  

 

Kontakt: kristinolsson_5@hotmail.com, sofia.osterberg@hotmail.com, 

 

 

 

 

 

Härmed samtycker ……………………………………………. att delta i studien.  

 

(Underskrift) …………………………………………………………….  

 

(Ort) …………………………. den ……… mars 2014  

 

 


