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Sammanfattning 

Aktuell studie bygger på resultat från en enkätstudie bland 127 språkelever på en 

gymnasieskola i Västsverige. Syftet med studien är att undersöka gymnasieelevers 

värderingar av språklärarens kompetenser och vilken betydelse dennes sociala kompetens har 

i förhållande till pedagogisk- och ämneskompetens. Studien undersöker även skillnader i 

värderingar mellan flickor och pojkar på gymnasienivå. Resultaten visar att den kompetens 

gymnasieeleverna i aktuell studie värderar lägst är lärarens sociala kompetens och den som 

värderas högst är den pedagogiska kompetensen. Vidare visar studien att flickor värderar 

samtliga kategorier högre än vad pojkarna gör.  
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1 Inledning 

 

1.1 Förändringen av lärarens roll  

Samhällsutvecklingen i Sverige har bidragit till en förskjutning av lärarens roll och synen på 

lärarrollen, det vill säga läraryrkets innehåll och lärarens arbetsuppgifter och arbetssätt, har 

förändrats de senaste decennierna (Feldt, Jarlén & Rådmark, 2006, lärare, skolledare och 

skolutvecklare). I dagens svenska skola räcker det inte längre att läraren har kompetens inom 

ämne och pedagogik utan samhället ställer även krav på att läraren skall ha en social och 

emotionell kompetens då det till skolans uppgifter hör att medverka till elevers 

personlighetsutveckling (Imsen, 1999, pedagog). Tidigare tog föräldrar på ett naturligare sätt 

på sig de uppgifter som föräldrarollen innebär, men idag har många av de uppgifterna flyttats 

över till andra aktörer som lärare och professionella omsorgspersoner. Detta leder till att 

många barn idag spenderar mer tid med lärarna i skolan än hemma (Malm & Löfgren, 2006, 

lektor i utbildningsvetenskap respektive professor vid lärarhögskolan i Malmö).  

 

Hargreaves (2004), professor i sociologi, menar att dagens samhälle är ett kunskapssamhälle 

som drivs framåt genom att människor är kreativa och initiativrika. Kunskaper är i dagens 

samhälle en avgörande förutsättning för utveckling och framgång. Detta leder i sin tur till att 

skolan och lärarna därför har betydande roller i samhället.  

 

Carlgren & Marton (2000), professorer i pedagogik, anser att läraryrket idag kännetecknas av 

att det står under ständig förändring. Nya skolreformer utarbetas och leder till att kraven på 

lärarnas kompetens ökar på samma gång som deras tidigare kunskap äventyras. En av 

anledningarna till den förändrade lärarrollen är det faktum att relationen mellan vuxna och 

barn genomgått en förändring. Konsekvensen för lärarrollen blir den att läraren måste förtjäna 

den auktoritet och respekt som förr automatiskt kom med yrkesrollen. Jämställdheten mellan 

lärare och elev har ökat och det leder bland annat till helt nya krav vad gäller de moraliska 

aspekterna inom yrket (Carlgren & Marton, 2000).  

 

Carlgren & Marton (2000) hävdar vidare att det har skett en ökning vad gäller lärarens ansvar. 

Förväntningarna på lärarna gäller inte enbart att de skall genomföra läroplanen utan även 

skapa en skolmiljö för inlärning och utveckla elevers studieplaner. Samtidigt ökar lärarnas 

ansvar för arbetet utanför klassrummet. 
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Lärarna förväntas utveckla nya sätt att organisera och leda verksamheten i skolan,  

förändra såväl innehåll som form samt utveckla ett tänkande och ett språk som redskap 

i [...] läroplansarbetet. Läraren ska både utforma och realisera arbetet i skolan  

(Carlgren & Marton, s. 83, 2000). 

 

Ska de problem som finns i skolvardagen kunna lösas och arbetsplaner kunna utformas krävs 

det att lärarna besitter praktikgrundande kunskaper (Carlgren & Marton, 2000). 

 

Kveli (1994), lektor i pedagogik, menar att det ligger i lärarens ansvar att själv sörja för sin 

kompetensutveckling. Läraren måste veta vad hon/han gör och varför och det är avgörande att 

denne ständigt reflekterar över sitt arbete, det vill säga att hela tiden utvärdera arbetet och 

ifrågasätta det. Flera forskare har enats om hur viktigt det är att läraren reflekterar över sitt 

arbete, att denne just är en ”reflekterande praktiker” (Kveli, 1994).  

 

I Skola för bildning (SOU 1992:94 i Isberg, 1996, professor i pedagogik) poängteras det att 

även forskningen kring undervisning tenderar att svänga från individens betydelse för 

utveckling till betydelsen av det sociala sammanhanget. Carlgren (1994 i Isberg, 1996) hävdar 

att det är genom samspelet med omgivning som eleven lär sig och inte genom att på egen 

hand ta till sig kunskap. 

 

Vidare tyder forskning (Wubbels, 2005, professor vid lärarutbildning i Nederländerna) på att 

en positiv relation mellan lärare och elev i många fall leder till att elevers studieresultat 

förbättras och eventuella problem i klassrummet motverkas. När konflikterna blir färre 

förbättras således klimatet i klassrummet, vilket leder till bättre studieförutsättningar vilket 

förhoppningsvis resulterar i ökade elevprestationer (Wubbels, 2005). Forskning tyder på att  

(Adalsteinsdóttir, 2004, professor vid lärarutbildning på Island) det finns ett förhållande 

mellan lärarens personliga karaktär och dennes undervisning i klassrummet.  
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2 Teoretisk bakgrund  

 

2.1 Forskning om Lärarkompetens 

Vad innebär det då att läraren har lärarkompetens? Flera forskare har försökt ge sig på att 

definiera begreppet. McCroskey (1992 i Teven & Hanson, 2004) menar att kompetens innebär 

att en person har kunskap och expertis om ett speciellt ämne. En lärare ses som kompetent när 

andra upplever att denne har kunskap om det han/hon talar om. Han menar vidare att 

lärarkompetens inte enbart handlar om att denne skall ha expertis inom ett särskilt område 

utan läraren skall också på ett bra sätt kunna förklara saker och fenomen, kunna agera i ett 

klassrum, kunna svara på elevernas frågor och kommunicera på ett effektivt sätt.  

 

Whitty (1996 i Malm & Löfgren, 2006) pekar på att en kompetent lärare utgörs av två olika 

delar; professional characteristics och professional competences. Professional characteristics 

innebär, enligt Whitty, lärarens personliga och professionella utveckling, att läraren har 

professionella värderingar och har förmåga till kommunikation och relation med eleverna. 

Professional competences innebär att läraren har en förståelse för hur elever lär, ämnes- och 

läroplans kunskaper samt en förståelse för yrkesrollen och hur skolsystemet fungerar. 

 

Medley & Shannon (1982; 1994 i Malm & Löfgren, 2006) delar in lärarens kvaliteter i tre 

områden; teacher effectiveness (till vilken grad läraren uppnår önskad effekt på eleverna), 

teacher competence (lärarens kunskaper och färdigheter) samt teacher performance (lärarens 

agerande i undervisningsprocessen).  

 

Vidare är en kompetent lärare en som reflekterar över sin egen undervisning och hur eleverna 

handlar för att komma fram till det undervisningssätt som är mest effektivt (Porter & Brophy, 

1988 i Isberg, 1996). 

 

Malm & Löfgren (2006) menar att eleverna idag har en uppfattning av sina olika lärares 

egenskaper och kapaciteter, men att det fortfarande inte är fastställt i vilken utsträckning och 

hur läraren är betydelsefull för elevers utveckling, något som är svårt att mäta. De menar 

vidare att forskning på lärare och dennes yrkesroll har fokuserat alldeles för mycket på 

lärarens kön, ålder och tidigare utbildning istället för deras personliga kapacitet, deras 

kvaliteter och kompetenser.  
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Nationella studier av lärarprestationer, som utförts genom elevbeskrivningar av lärare, 

undervisning och undervisningsmiljö, visar att det finns stora skillnader när skolor och klasser 

jämförs. En studie bland elever, (Skolverket, 1995 i Malm & Löfgren, 2006) av undervisning 

i andraspråk, på en gymnasieskola visade att det fanns avsevärda skillnader i uppfattningar i 

olika avseenden mellan klasser, även inom samma skola. I studien hade det då även tagits 

hänsyn till olika bakgrundsfaktorer. Forskare ( Rutter, 1983; Grosin, 1991, 2004; Sammons 

1997; Scheerens & Bosker, 1997 i Malm & Löfgren, 2006) menar att klassrumsklimatet 

spelar en stor roll för elevers utveckling, men även skolans kvalitet och etiska normer. Vidare 

forskning (Skolverket, 1995 i Malm & Löfgren, 2006) tyder på att då läraren agerar på ett 

mellanmänskligt plan, är uppmärksam och empatisk och tror på elevers vilja att lära, så är 

eleverna positivt inriktade till undervisning.  

 

 

2.2 Pedagogisk kompetens 

När lärarens kompetenser studerats har den pedagogiska kompetensen varit den som tillägnats 

mindre uppmärksamhet. Längre tillbaka i tiden uppfattade många läraryrket som ett kall som 

var förankrat i personliga upplevelser och egenskaper, vilket gav vikt åt lärarens personlighet 

(Kveli, 1994; Arfwedson, 1994, lektor vid lärarutbildning). Men efterhand som samhällssynen 

på läraryrket förändrades så riktades blicken alltmer åt lärarens kunskapskompetens och 

kraven på dessa ökade. Länge fokuserades det dock bara på innehållet i skolan och det är först 

på senare tid som vikten av den pedagogiska kompetensen uppmärksammats (Kveli, 1994). 

 

Enligt Kveli (1994) förväntas lärarna idag ha en större pedagogisk kompetens än tidigare. 

Idag förväntas de ha förmåga till pedagogiskt handlande, pedagogisk planering och kritisk 

reflektion. Detta innebär, enligt Kveli (1994), förmågan att undervisa i linje med mål och 

läroplaner, anpassning till elev och situation, att kunna motivera sitt arbete samt kunna 

ifrågasätta, bedöma och utveckla sin kunskap och kompetens. 

 

I senare tids debatter och utredningar har fokus till största del legat på lärarnas 

kunskapskompetenser, det vill säga deras ämneskompetens och inte på de pedagogiska (Kveli, 

1994).  Bergem (2002) , professor i pedagogik, Lärarutbildningen i Bergen,  hävdar att det är 

just den pedagogiska kompetens som läraren besitter som utgör grundvalen för själva 

läraryrket. 
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Vad innebär det då att besitta pedagogisk kompetens? Kveli (1994) menar att den 

pedagogiska kompetensen innefattar att läraren formar villkoren för elevers inlärning och 

utveckling och är den som leder utvecklingsarbetet. Vidare argumenterar hon för att den 

pedagogiska kompetensen berör såväl undervisning (planerande, genomförande och 

utvärdering) och handledning som uppfostran och omsorg och menar precis som Bergem 

(2002) att den utgör plattformen för läraryrket. 

 

Maltén (1995), lektor i pedagogik, pekar på vikten av att varje lärare har en pedagogisk 

grundsyn. Med detta menar han att läraren skall ha tänkt igenom hur han/hon ser på kunskap, 

vad begreppet innebär för honom/henne, hur kunskap nås och hur den kan bevaras. Hit hör 

också lärarens syn på elev och samhälle och vad den betyder för vad läraren väljer för 

undervisningsform och arbetssätt. 

 

Grossmans (i Maltén, 1995), professor i utbildningsvetenskap i USA, pekar ut två indelningar 

av den pedagogiska kompetensen; allmänpedagogiks kompetens och pedagogisk 

innehållskunskap (pedagogik inom specifikt ämne). Han menar att läraren inom 

allmänpedagogisk kompetens skall ha kunskap inom bland annat kursplaner, förhållningssätt 

till inlärning, ha en varierad metodik och läromedelskunskap. Den pedagogiska 

innehållskunskapen handlar bland annat om kunskap i hur elever bildar begrepp och tänker 

och hur undervisningen kan problematiseras för att få en större förståelse för själva 

undervisningsprocessen.  

 

 

2.3 Ämneskompetens och ämnesdidaktik 

Det är en nödvändig förutsättning för läraryrket att lärarna har breda och relevanta kunskaper 

i ämnet de undervisar i (Feldt, Jarlén & Rådmark, 2006). Forskning pekar mot att lärarens 

ämneskompetens har stor betydelse för elevers kunskapsutveckling. I en studie utförd av 

Skolverket (2006), av 1688 lärare och 6788 elever, påvisades ett positivt samband mellan 

lärare med utbildning inom ämnet och elevers prestationer på nationella kunskapsprov. 

 

Carlgren & Marton (2000) hävdar att dagens lärarutbildning har svårigheter att sammanföra 

studierna inom ämnet och de yrkesinriktade delarna. Carlgren & Marton (2000) påpekar 

vidare att det även upplevs finnas ett glapp mellan utbildningen teoretiska delar och praktiska 

delar. 
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När det gäller undervisning så har ämnesdidaktiken, det vill säga läran om den metod som 

används i undervisningen, fått en allt större betydelse i skolan (Kveli, 1994). Det är av stor 

vikt att läraren utformar och bedömer sin undervisning ur ett helhetsperspektiv och tar hänsyn 

till alla förhållanden som råder (Kveli, 1994). Läraren bör ständigt reflektera över vad som 

undervisas i ämnet och hur undervisningens sker, det vill säga vilken metodik denne använder 

sig av (Maltén, 1997). En studie (Löfgren, 1995 i Malm & Löfgren, 2006) visade att elever 

har en positiv attityd till undervisningssituationer där läraren har en klar struktur och en 

öppenhet, det vill säga att läraren kan strukturera innehållet och materialet i undervisningen 

och samtidigt visa en öppenhet inför elevernas reaktioner.   

 

 

2.4 Social kompetens  

Vad innebär det då att läraren har en social kompetens? Persson (2000), docent i sociologi och 

professor i utbildningsvetenskap, menar att den sociala kompetensen ”alltid handlar om: 

förmåga att fungera i en grupp eller förmåga att fungera i relationer med andra individer eller 

kombinationer av båda” (s. 15, 2000). Den sociala kompetensen omnämns mest inom 

områden som arbetsliv och verksamheter med barn och ungdomar, det vill säga skolans värld. 

Persson (2000) menar att den sociala kompetensen spelar en stor roll för läraren då en 

skolmiljö ofta är fylld av olika spänningar mellan individer. Ord som kan beskriva fenomenet, 

enligt Persson (2000), är bland andra relationsförmåga och ärlighet. 

                                                                                                                                           

Arja Paulin, lektor i pedagogik på lärarhögskolan i Stockholm, menar att en förutsättning för 

lärarens undervisning och kunskapsförmedling är att denne först och främst klarar av yrkets 

sociala aspekt. I sin avhandling om nyblivna lärares upplevelser av yrket fann hon att de 

svårigheter de stötte på alltid var av social karaktär (Sundberg, 2007). Enligt Paulin handlar 

läraryrket i första hand om relationer och att kunna handskas med människor. 

 

Malm & Löfgren (2006) beskriver lärarens sociala kompetens på följande sätt; lärarens har en 

förmåga att kommunicera med eleven, har ett positivt elevbemötande, har en förståelse för 

elevers inlärningssvårigheter, läraren ser eleven som en individ och är någon som eleven kan 

lita på.  
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I en studie (Malm, 2003 i Malm & Löfgren, 2006) beskrevs en kompetent lärare som någon 

som visar respekt, hängivenhet, är pålitlig och har humor, vilka alla är definitioner som skulle 

kunna falla under kategorin social kompetens. 

 

Lärarens professionalitet handlar om flera olika aspekter enligt Hargreaves & Goodson 

(Goodson, 2005), professor i sociologi respektive professor i utbildningsteori. Bland de 

viktigaste hör att lärarens undervisning skall baseras på ”moraliska och sociala mål och 

värderingar” (Goodson, 2005, s. 177) med utgångspunkt i styrdokumenten. Vidare skall 

läraren visa omsorg om eleverna och denne måste se både till undervisningens emotionella 

aspekt liksom den kognitiva. 

 

Vikten av lärarens sociala kompetens blir även tydlig då styrdokumentens beaktas. 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94 och för den frivilliga skolformen, Lpf94 

ger båda uttryck för betydelsen av den sociala aspekten: ”Skolan skall främja förståelse för 

andra människor och förmåga till inlevelse (Lpo s.3; Lpf s.6) […]varje elev skall möta respekt 

för sin person (Lpo94, s. 7; Lpf94, s. 9) […]skall utveckla elevernas kommunikativa och 

sociala kompetens (Lpf94, s.5) […]läraren skall stärka varje elevs självförtroende (Lpf94, s. 

14)”. Vidare uttrycker styrdokumenten (1994) att läraren skall knyta an till elevers behov och 

intressen, planera undervisning med dem och främja samarbete och solidaritet, vilket inte 

enbart ställer krav på lärarens pedagogiska kompetens utan även dennes sociala förmåga.  

 

Isberg (1996) framhåller att läraren, genom att ge eleven socialt stöd, kan påverka elevens 

situation i skolan och inlärningssituationen och menar vidare att lärarens personlighet är en av 

de viktigaste redskapen han/hon har att tillgå.  

 

 

2.4.1 Empati och social sensitivitet 

Bergem (2002) benämner vikten av att läraren har en yrkesetisk kompetens utöver ämnes- och 

pedagogisk kompetens. Denna yrkesetik berör lärarens förmåga att ta moralisk hänsyn till 

elever och samtidigt uppfylla skolans alla krav och mål (Lärarförbundet & Lärarnas 

Riksförbund, 2000 i Bergen, 2002). Fjellström (2006), docent i praktisk filosofi, beskriver 

lärarens arbetsmiljö som en där målen skall uppfyllas på samma gång som flera typer av 

etiska aspekter påverkar från olika håll, allt från att handla om elever, hemförhållanden, 

skolans traditioner och skolledningens ambitioner. 
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Denna moraliska hänsyn läraren bör besitta handlar om förmågan att sätta sig in i en annan 

persons situation, det vill säga att känna empati för en annan person. Läraren bör också ha 

förmåga till social sensitivitet. Detta innebär att läraren har en känslomässig förmåga att 

urskilja och förstå elevens behov och ta de till sig (Bergem, 2002). Bergem (2002) delar in 

social sensitivitet i tre delar som hela tiden samverkar med varandra; en tankemässig som 

handlar om hur läraren tar in tolkar elevens budskap, en viljemässig som styr lärarens vilja att 

agera och en känslomässig som beslutar om läraren stannar upp, reflekterar och sen agerar 

utefter det som är till mest nytta för eleven.  

 

Rogers (1980 i Adalsteinsdóttir, 2004,) har i studier funnit att ett lugn uppstod mellan lärare 

och elev när läraren visade empati och detta främjade interaktionen och klassrumsklimatet. 

Vidare hävdar Rogers & Freiberg (1994 i Adalsteinsdóttir, 2004) att elevers inlärning kan 

främjas mer av att läraren förstår eleven än att denne bedömer dem. Lärarens förmåga till 

förståelse av eleven och dennes behov, samt hur eleven uppfattar undervisningen, leder till att 

elevens inlärning ökar (Rogers & Freiberg, 1994 i Adalsteinsdóttir, 2004).   

 

Det räcker dock inte enbart med att läraren är förstående gentemot eleverna och inser hur 

deras inlärning sker utan det är också av stor betydelse att läraren förstår och reflekterar över 

sitt eget beteende (Adalsteinsdóttir, 2004). Studier (Hargreaves, 1975; Nias, 1989 i 

Adalsteinsdóttir, 2004) pekar även mot att lärarens uppfattning av självet har betydelse då det 

påverkar deras syn på eleverna och agerandet gentemot dem.  

 

I kontrast till detta finns indikationer på att lärare inte är medvetna om på vilket sätt deras 

interaktion med eleven påverkar deras inlärning (Alexander, 1992 i Adalsteinsdóttir, 2004) 

och studier visar till och med att en del lärare saknar den självinsikten (Adalsteinsdóttir, 

2004). 

 

 

2.4.2 Vikten av kommunikation 

Det är i interaktion med andra människor som kommunikationens betydelse blir påtaglig. 

Betydelsen av kommunikation är något som varit känt underlång tid. Aristoteles uttryckte 

redan för 2500 år sedan individens betydelse när det gäller att uttrycka sin mening och hur det 

inverkar på andra i vår omgivning(Teven & Hanson, 2004). 
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Lärarens yrke är till stor del ett relationsyrke där det sker ett ständigt samspel med elever, 

varför dennes förmåga till kommunikation är av stor betydelse. Det är genom 

kommunikationen som läraren förmedlar budskap och påverkar elever vad gäller värderingar, 

åsikter och attityder. 

 

Hur uppstår då kommunikationsförmågan? Är den inlärd eller medfödd? Maltén (1995) 

hävdar att det handlar om en kombination av lärarens personlighet, förmåga till social kontakt 

och ett människointresse. Av störst betydelse för kommunikationsförmågan är själva 

förhållningssättet till eleverna och detta gör därför lärarens förmåga till kommunikation till 

både yrke och inlevelse enligt Maltén (1995). 

 

Mycket av kommunikationen människor emellan sker genom ord. Men det är viktigt att som 

lärare inse att signaler även förmedlas genom kroppsspråket (Maltén, 1998), som exempelvis 

genom intonation, röststyrka eller kroppshållning och lärare kan omedvetet eller medvetet 

förmedla signaler som skapar avstånd till elever (Nelson-Jones, 1993 i Adalsteinsdóttir, 

2004). 

 

Studier visar att en förutsättning för god kommunikation är att ha förmåga att använda sig av 

samma kanal, det vill säga att kunna vara känslig nog att känna av vilket uttryckssätt den 

andre använder sig av och anpassa sig efter det för att inte prata förbi varandra (Maltén, 1995; 

Cohen & Manion, 1981 i Adalsteinsdóttir, 2004). Exempelvis kan en person uttrycka sig 

samma tanke genom ett känslouttryck medan den andre gör det genom ett intellektuellt 

resonerande (Maltén, 1995). 

 

Förmågan att lyssna aktivt i kommunikationen med andra kan leda till att samspelet blir bättre 

(Gordon, 1977 och 1979 i Maltén, 1995). Ett aktivt lyssnande innebär att lyssnaren visar att 

denne förstår vad som förmedlas utan att samtidigt värdera det. Lyssnaren måste ha en 

förmåga till igenkänning och empati och detta kan i sin tur leda till att den andres kapacitet att 

hitta egna lösningar stärks (Gordon, 1977 och 1979 i Maltén, 1995). Gordon menar vidare att 

det aktiva lyssnandet bidrar till en miljö där eleven obehindrat kan uttrycka tankar, känslor 

och ställa frågor då den aktiva lyssnarens respons är fri från värderingar. Isberg (1996) 

benämner detta som en öppenhet läraren bör ha, det vill säga att denne ha förmågan att 

diskutera med eleven utan att kritisera personen bakom åsikten. Studier (Andersson, 1982 & 

Mortimer, 1988 i Isberg, 1996) har visat att detta har betydelse för elevers inlärning. 
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2.4.3 Lärare-elev förhållandet 

Forskningen av inlärningsmiljöer och studenters uppfattningar av dessa startade på sjuttiotalet 

av Rudolph Moos, professor i psykiatri och beteendevetenskap. Hans forskning ledde fram till 

ett erkännande av betydelsen av inlärningsmiljön för utbildning. 1974 uppmärksammade 

Moos studenters individuella uppfattning av utbildningsmiljön som en länk mellan själva 

inlärningssituationen och elevers kunskapsutveckling. Han menade vidare att 

inlärningssituationen eleverna befinner sig i till stor del karakteriseras av den personliga 

relationen med läraren och att denna är betydande för elevers inlärning (Wubbels, 2005).  

 

De olika delarna av lärarens beteende som forskarna ser till vid studier av lärare-elev 

relationer berör ledarskap, hjälpfullhet/vänlighet, förståelse, den frihet och eget ansvar som 

ges elever, osäkerhet, besvikelse, strikthet och tillrättavisande. Lärarnas uppfattningar av 

relationen mellan dem och elev har mätts i många studier genom en enkät ( Questionnaire on 

Teacher Interaction, QTI) som finns tillgänglig i omkring ett dussin olika språk (Fraser, 

2005). Kvantitativa studier med hjälp av denna typ av enkäter har visat att den sociala 

relationen mellan lärare och elev är viktig och samtidigt att det är av yttersta vikt att lärarnas 

uppfattning av relationen med eleven är precis (Wubbels, 2005). 

 

När interaktion mellan lärare och elev beaktas, beror ofta effektiviteten av budskapet som 

förmedlas på attityden hos den som är mottagare. Forskning har visat att budskapets 

effektivitet delvis beror på hur tillförlitlig och trovärdig mottagaren anser att den som 

uttrycker budskapet är ( Burgoon, 1976; McCroskey, Holdridge, & Toomb, 1974; Miller & 

McReynolds, 1973 i Teven & Hanson, 2004). Ju högre en persons tillförlitlighet och 

trovärdighet är desto större är dennes förmåga att övertyga (Teven & McCroskey, 1999 i 

Teven & Hanson, 2004). 

 

Det är viktigt att läraren agerar på ett sätt att eleverna upplever denne som tillförlitlig då 

studier visar (Teven & Hanson, 2004) att det finns ett positivt samband mellan elevers 

utvärdering av läraren och deras upplevelse av sin egen inlärning. Tillförlitlig, menar Teven 

(2004), upplevs en lärare vara när denne kan ge goda förklaringar till sin betygsättning, är 

rättvis, ger eleverna direkt feedback och aldrig förnedrar eller förlöjligar en elev.  

 

En studie av 564 elever (Teven & Hanson, 2004) visade att hur kompetent, tillförlitlig och 

omsorgsvisande en lärare upplevdes vara, berodde på hur direkt kontakt läraren hade med 
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eleverna samt nivån av omsorg som läraren verbalt förmedlade till eleverna. De lärare som 

visade mest omsorg verbalt samt hade en mycket direkt kontakt med eleverna upplevdes som 

de mest kompetenta och pålitliga. 

 

När interaktion sker mellan lärare och elev är det inte enbart vad läraren säger eller gör som är 

av betydelse utan också på vilket sätt han/hon gör det, menar Ogden (Ogden, 1993 i Isberg, 

1996). Lärarens agerande förmedlar till eleverna vilket förhållningssätt denne har och hur det 

berör respekten för eleverna, men det påverkar även elevernas respekt för läraren. Ogden 

(Ogden 1993 i Isberg, 1996) framhåller vidare att det i lärare-elev förhållandet handlar om att 

båda parter är införstådd med vilka gränser som gäller och vem som bär ansvar för att de inte 

överskrids.  

 

Isberg (1996) menar att lärarens förhållningssätt gentemot elev utgör själva grunden för en 

gynnsam inlärningsmiljö. De aspekter han framhäver som är betydelsefulla är vikten av att 

läraren framhåller elevens goda sidor och resultat, har fokus på att vägleda eleven och inte på 

dennes brister, klargör sitt intresse av att understödja elevens inlärning och att elevens 

kunskaper skall ses i förhållande till den egna utvecklingen och inte andras.  

 

Något att som lärare beakta är det faktum att studier visar (Malm, 2003 i Malm & Löfgren, 

2006) att lärares tillfredställelse med sitt yrke står i direkt förbindelse med positiva lärare-elev 

relationer. I en omfattande studie (Skolverket, 2006) som syftade till att beskriva lärarens 

betydelse för elevernas lärandemiljö och prestationer, påvisades ett klart samband mellan de 

lärare som beskrev undervisningen som mycket rolig och elevers positiva bedömningar av 

läraren och undervisningen. Studien visade även samband mellan dessa lärare och deras 

upplevelse av trivsel med eleverna samt elevernas resultat på prov och slutbetyg.  

 

2.5 Lärarnas föreställning av yrkesrollen  

Hur ser då lärarna på sina yrkesroller och sitt agerande gentemot elever? En studie (Klaassen, 

2002, professor vid lärarutbildning i Nederländerna) utförd bland 49 lärare i Nederländerna 

syftade till att undersöka lärarnas egen syn på deras pedagogiska ansvar, hur de såg på sin roll 

och sitt agerande i situationer som var moraliskt och socialt krävande. Kvalitativa 

undersökningar av lärarnas uppfattningar genomfördes och följdes efteråt upp av 

djupintervjuer för att tydliggöra dessa. Fokus lades på hur lärarna uppfattade sina handlingar 

vid krävande lärare-elev interaktioner. I studien framgick det att lärarna i sin yrkesroll 
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uppfattade de pedagogiska och moraliska aspekterna av yrket som två lika viktiga delar. 

Många framhävde dessutom att just de sociala aspekterna av yrket var de som gjorde det 

betydelsefullt och tillfredsställande. Djupintervjuerna visade också att många av lärarna var 

mycket engagerade i sina elever och försökte sätta sig in i deras situation för att förstå dem 

bättre. Reflektion över relationen dem och eleven emellan förekom ofta. 

 

I kontrast till detta visar studien (Klaassen, 2002) även att många lärare har svårt för de 

sociala aspekterna av yrket, samtidigt som studier (Skolverket, 2006) visar att lärare upplever 

att det är precis dessa arbetsuppgifter, med social tyngdpunkt som ökar. De vet många gånger 

inte hur de ska förhålla sig till eleverna när det gäller hur personliga de kan vara i relationen 

och hur de ska tackla moraliska aspekter i svåra situationer. Vad gäller dessa aspekter har 

lärare lättare och svårare för att hantera situationer bland annat beroende på tidigare 

erfarenheter men även deras personlighet och allmänna sociala förmåga spelar in (Klaassen, 

2002). 

 

I en studie av 108 lärare i USA (Everington, professor i specialundervisning & Stevens, 

1999), med syfte att undersöka deras upplevda kompetens, framkom det att lärarna upplevde 

sig mest kompetenta när de arbetade tillsammans med andra lärarkollegor. De upplevde sig 

också mycket kompetenta när det gällde kunskap om elevernas karaktär och utvärdering av 

elever. Läroplanstillämpning var ett område de kände sig kompetenta inom och minst 

kompetens kände de att de hade när det gällde special undervisning och elever med särskilda 

behov. 

 

 

2.6 Elevernas förväntningar 

Vad har då eleverna för förväntningar när de går till skolan?  Bergem (2002) menar att de går 

att dela in i tre delar: ” skolan ska vara en trivsam och trygg arbetsplats, ska lägga störst vikt 

vid att utveckla kunskaper och färdigheter som eleverna kan ha nytta av när de går ut skolan 

och den ska vara samhällsorienterad och framtidsinriktad” (Bergem, 2002 s.96). Detta ställer 

stora krav på lärarna att skapa ett klimat i skolan som når upp till dessa förväntningar.  Inom 

forskning av norska elever fann Bergem (2002) ett direkt krav på läraren som var 

genomgående oavsett elevers ålder och kön och det var att ”lärarna ska bry sig om dem och ta 

dem på allvar” (Bergem, 2002 s. 97). 
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Forskning gjord på 2700 gymnasieelever i Oslo visar att detta krav på lärarna är lika stort 

inom grundskola som gymnasiet (Bergem, 2002). Bergems forskning på gymnasieelever visar 

att det inte är när det gäller ämneskompetens som lärarna brister utan eleverna efterfrågar mer 

handledning från lärarna när det gäller vad de bör förbättra inom olika ämnen, men framförallt 

vill de se ett mycket större engagemang från lärarna, både gentemot dem som elever och 

gentemot det aktuella ämnet. Enligt denna forskning ligger alltså, enligt eleverna, lärarnas 

svagheter i deras person och deras inställning. 

 

I en annan studie där det gjordes en jämförelse mellan lärarnas målsättningar och 

prioriteringar och elevernas prioritering av dessa framkom det att lärarnas prioriteringar gick 

stick i stäv med elevernas. De två mål lärarna prioriterade högst var att eleverna skulle få 

bästa tänkbara examensresultat och lära sig så mycket som möjligt ur läroböckerna. Dessa 

hade eleverna längst ner i sin prioritering och framhävde istället de mål starkast som lärarna 

prioriterat lägst; att få hjälp att utveckla ett större självförtroende och att lära sig bli mer 

toleranta mot varandra och andra människor (Ogden & Brunborg, 1987 i Maltén, 1995). För 

att som lärare möta dessa förväntningar på utveckling hos eleverna krävs en social förmåga 

hos läraren och att denne kan vara ett föredöme för eleverna. 

 

Hur anser då eleverna att en bra lärare bör vara? Egenskaper som yttras utöver en bred 

ämneskompetens är att ”en bra lärare håller ordning på klassen, är rättvis, personlig, glad, 

skämtsam, bra på att förklara saker, bra på att motivera sina elever att lära” ( Carlgren & 

Marton 2000, s. 217). En studie av elevenkäter där de fick svara på frågan Hur tycker du att 

en bra lärare ska vara rankade elever från årskurs 1-9 egenskaper som rättvis, human och 

förstående bland de högsta (Grahn & Gustafson, 1964 i Maltén, 1995). Sammanfattningsvis 

visar mycket forskning av hur eleverna ser på lärarens kompetens på hur stor betydelse den 

sociala kompetensen och lärarens personlighet har. 
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2.7 Studiens syfte 

Synen på lärarens roll och dennes kompetenser har förändrats i takt med samhället och 

forskning tyder idag på att lärarens sociala kompetens blivit alltmer viktig. Lärarens 

pedagogiska kompetens är en grundförutsättning för yrkesutövande och även 

ämneskompetensen har betydelse för elevers kunskapsutveckling. Men utöver dessa 

efterfrågas en personlig lämplighet, förmåga till empati och att kunna fungera som socialt stöd 

för eleverna. Forskning pekar på att förutsättningen för lärarens undervisning och 

kunskapsförmedling grundar sig i att denne först och främst klarar av yrkets sociala aspekt. 

Hur stor roll spelar då denna sociala kompetens enligt eleverna? 

 

Syftet med aktuell studie är att undersöka gymnasieelevers värderingar av språklärarens 

sociala kompetens i förhållande till lärarens ämneskompetens och pedagogiska kompetens. 

Valet av att utgå från elevers synvinkel grundar sig att det som lärare är viktigt att ha insikt 

om denna för att utöva sitt yrke på bästa sätt. Gymnasieelever valdes då det är på 

gymnasienivå författaren utbildar sig. Undersökningens vinkling mot språklärare specifikt 

grundar sig i att författaren studerar till språklärare och har genom VFU erfarenhet av 

samspelet mellan elever och språklärare och därmed en viss förförståelse. Dessa inriktningar 

av undersökningen gör även studien och dess resultat intressant inför författarens framtida 

yrkesutövning.  

 

 

2.8 Frågeställning 

 

Följande frågeställning ligger som grund: 

 

• Hur värderar gymnasieelever språklärarens sociala kompetens i förhållande till dennes 

ämneskompetens och pedagogiska kompetens? 

 

• Finns det några skillnader vad gäller värderingen ur flickor och pojkars perspektiv och 

hur stor är skillnaden? 

 

Vad innebär då dessa färdigheter läraren bör besitta och finns det belägg för att dela in dem i 

ämneskompetens, pedagogisk kompetens och social kompetens? Bergem (2002), menar att 

lärarens yrke är mycket fordrande och förutsätter att denne besitter kvalifikationer och 
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kännedom inom olika områden. Han har genom sin forskning i norska skolor utarbetat en 

modell med, vad han funnit, de tre huvudelementen inom lärarprofessionen. Dessa är ämnes-, 

pedagogisk- och yrkesetisk kompetens. Han hävdar vidare att det är genom att förena dessa 

och uppnå ett samspel mellan dem som läraren kan finna en helhet i sitt yrkesutövande 

(Bergem, 2002). 

 

Vidare gör Grossman (Maltén, 1995) en indelning i fyra kategorier där han hävdar att en 

lärares kunskaper består av ämneskunskaper, allmänpedagogisk kunskap, pedagogisk 

innehållskunskap (som fokuserar på pedagogik inom ett specifikt ämne) och kontext-kunskap 

som exempelvis lagar, skoltraditioner och koder).  

 

Med utgångspunkt i Bergems (2002) och Grossmans (1995) modeller har det i denna studie 

valts en indelning av språklärarens kompetenser i Ämneskompetens, Pedagogisk kompetens 

och Social kompetens. Benämningen social kompetens är utvald då den på ett mer korrekt sätt 

beskriver det som denna studie ämnar undersöka. 

 

I denna studies definition av respektive område ser innehållet ut på följande sätt:  

 

� Ämneskompetens: teoretiska kunskaper i ämnet, dess struktur och huvudmoment, 

exempelvis grammatik, syntax, uttal och ordkunskap. De didaktiska färdigheterna 

inom ämnet och ämnesmetodik, det vill säga själva innehållet i språkundervisningen 

(vad som undervisas) och den undervisningsmetod som används (hur det undervisas).  

 

� Pedagogisk kompetens: förmåga att anpassa undervisningen efter elev och aktuell 

situation, det vill säga välja ett passande arbetssätt och arbetsform. Förmåga till en 

variationsbredd i undervisningen. Insikt i läromedel och kursplaner, om läroplan och 

mål och insikter om ungdomars utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för 

lärande. 

 

� Social kompetens: förmåga till social sensitivitet, det vill säga att kunna urskilja 

elevens behov och ta till sig och förstå de signaler denne sänder ut, samt förmåga till 

empati, det vill säga förmåga och vilja att sätta sig in i elevens situation och dennes 

reaktioner och visa honom/henne omsorg.  Hit hör också förmågan att föra dialog, att 

kommunicera och etablera en relation.  
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2.9 Avgränsning  

En jämförande studie mellan grundskola och gymnasieskola hade varit intressant. Likväl 

valdes, att i brist på tid och utrymme, koncentrera studien på gymnasieskolan, årskurs ett och 

två. Detta för att undersöka den generella bilden av elevers värderingar av lärarkompetens. 

 

 

 

3 Metod  

Denna uppsats syftar till att undersöka gymnasielevers värderingar av språklärarens sociala 

kompetens i förhållande till ämneskompetens och pedagogisk kompetens. Då studien 

efterstävar en generell bild ansågs den kvantitativa metoden i form av en surveyundersökning 

vara lämpligast. Ejlertssons (1996) instruktionsbok i enkätmetodik har använts som 

utgångspunkt vid enkätens utformning. 

 

3.1 Metodval 

Då studiens syfte är att undersöka gymnasieelevers värderingar valdes den kvantitativa 

metoden på grund av att den kan, under kortare tidsperiod, genomföras på ett större urval än 

vad en kvalitativ studie kan (Ejlertsson, 1996). En allmän bild av de existerande 

inställningarna bland dessa elever kräver ett större antal informanter. Vidare menar Trost 

(2001) att ett större antal informanter resulterar i att studiens representativitet ökar. Ett för litet 

antal informanter i denna typ av undersökning kan leda till att dyrbara resultat går förlorade 

och därmed att validiteten påverkas negativt (Gorard, 2001). Enligt Gorard (2001) bör urvalet 

vara ett par gånger större än variablerna i enkäten för att kunna mäta det som studien ämnar. 

Detta uppnås i aktuell studie där urvalet är fyra gånger större än variablerna som mäts. Till 

fördelarna med en kvantitativ metod hör att den ger en bredare och mer generell bild av 

verkligheten än en kvalitativ där intervjuer står i centrum.  

 

 

3.2 Urval och undersökningsgrupp 

Undersökningen är genomförd på en kommunal gymnasieskola i Västsverige och valdes på 

grundval av tillgänglighet till ett större antal informanter då skolan är stor och har ett 

omfattande elevunderlag. 
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Informanterna som deltog i undersökningen läser år ett och två på gymnasiet. Då det under 

tiden för undersökningen inte gick att få tillgång till informanter ur årskurs tre är denna grupp 

inte representerad i undersökningen. 

 

Valet att utföra undersökningen bland gymnasieelever grundar sig i att de genom sin ålder har 

en större mognad än grundskoleelever och borde därmed ha större förmåga att bedöma 

lärarens kompetens. Elever i denna ålder bör även över lag ha en större förmåga att ta 

ställning till hur de lär sig och mänskliga värderingar.  

 

Då undersökningen syftar till att undersöka värderingar av språklärares kompetenser utfördes 

undersökningen bland språkelever. 127 stycken elever deltog i enkätundersökningen. De 

uppmanades att svara utifrån det språk de läser under den lektion som enkätundersökningen 

äger rum. Av de 127 var 84 stycken flickor och 43 pojkar. Det var inte möjligt att få tag på 

homogena grupper vad gäller kön då alla språkgrupper till största delen består av flickor. 

Vidare gick 95 stycken av informanterna årskurs ett och 32 elever ur årskurs två. 22 stycken 

av dem läser spanska, 22 läser franska, 47 läser tyska och 36 läser engelska. Inte heller med 

avseende på årskurs och språk var det möjligt att få tag på homogena grupper. 

 

De gymnasieprogram som informanterna representerade var samhällsvetenskapligt program 

med inriktning samhällskunskap, språk och ekonomi, naturvetenskapligt program och 

naturestetiskt program.  

 

Samtliga 127 enkäter besvarade fullständigt.  

 

 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Undersökningen genomfördes med en enkät (bilaga 2). De första frågorna på enkäten var 

bakgrundsfrågor. Dessa var könstillhörighet, årskurs, programtillhörighet, vilket språk de 

läser och vilken nivå de läser språket på. Syftet med bakgrundsfrågorna var att möjliggöra 

eventuella jämförelser vad gäller dessa kategorier i förhållande till studiens frågeställning.  

Då studiens syfte och frågeställning utgår ifrån att undersöka gymnasieelevers värderingar av 

språklärarens sociala kompetens i förhållande till dennes ämneskompetens och pedagogiska 

kompetens är enkäten indelad i de tre kategorierna Ämneskompetens, Pedagogisk kompetens 

och Social kompetens. Den består av sammanlagt 27 stycken frågor (bilaga 1) med 9 stycken 
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frågor i vardera kategori. Fråga 1-9 berör språklärarens ämneskompetens, fråga 10-18 berör 

den pedagogiska kompetens och fråga 19-27 berör den sociala kompetensen. Vidare är 

frågorna operationaliserade utifrån denna studies definition av vad som ingår i respektive 

kategori (se sidan 19). Kategoriseringen synliggörs inte i enkäten vilket gör att informanterna 

inte har haft kännedom om denna.  

 

Enkätens svarsalternativ har en skala från 1-4, där Inte alls viktigt har värdet 1, Mindre viktigt 

värde 2, Viktigt värde 3 och Mycket viktigt värde 4. Beräkning på värdet av dessa 

svarsalternativ ger ett matematiskt medelvärde på 2,5 medelvärdesenheter (mve.).  

 

 

3.4 Procedur 

Efter enkätens färdigställande tillfrågades lärarna för språkklasserna via e-post (bilaga 3) och 

gav sitt godkännande till undersökningen. Innan enkätundersökningen genomfördes testades 

enkäten vid en pilotstudie med 20 elever. Detta för att kunna säkerställa att den fungerade och 

att det förekom en spridning på svaren. Pilotstudien visade bra resultat och inga ändringar av 

enkäten genomfördes. Svaren från pilotundersökningen används även i studien som helhet. 

 

Projektforskaren var närvarande vid själva enkätundersökningen för att förklara syftet med 

enkätundersökningen och för att ge möjlighet att besvarar eventuella frågor. Innan enkäterna 

delades ut presenterade projektforskaren sig själv och de etiska förhållningsreglerna. Samtliga 

forskningsetiska krav (Vetenskapsrådet, 1990) efterlevdes i undersökningen. Dessa 

förhållningsregler innebär frivillighet att delta, rätten att avbryta och konfidentialitet. 

Informanterna fick information om att det enbart är projektledaren som ser de besvarade 

enkäterna i sin helhet. Projektforskaren stannade kvar tills alla fyllt i sina enkäter och tittade 

även igenom dem för att se att de var fullständigt i fyllda, i de fall de inte var det uppmanades 

eleverna att komplettera. 

 

 

3.5 Databearbetningsmetod 

Databearbetningen skedde i SPSS (databearbetningsprogram), där eleverna slumpvis kodades 

som individ 1 till individ 127, eftersom det eftersträvades en anonymitet för eleverna och 

deras svar. De faktorer som resultatet kommer att utgöras av är medelvärde för att kunna göra 

jämförelser utifrån studiens frågeställningar efterföljt av standardavvikelse (Std) hur mycket 
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de olika värdena i en population avviker från medelvärdet. En standardavvikelse som ligger 

under medelvärdet tyder på att medelvärdet är en rimlig summering av siffrorna (Gorard, 

2001).  

 

SPSS räknar även ut ett så kallat p-värde (Probability value, Significance). Detta fastställer 

risken för att slumpen skall frambringa ett liknande resultat, det vill säga att p= 0.05 innebär 

att vid 5 gånger på 1000 kommer slumpen att frambringa ett liknande resultat. P skall därför 

vara mindre än 0.05 ( >0.05) för att resultatet skall kunna sägas ha en signifikant effekt.  

 

Redovisade resultat av kategorierna social kompetens, ämneskompetens och pedagogisk 

kompetens är framtagna genom en ANOVA variansanalys. Vid framtagandet av resultaten av 

skillnader mellan flickor och pojkar användes ett oberoende t-test, då detta är till för att 

jämföra två olika grupper (i detta fall flickor och pojkar) inom olika variabler (Gorard, 2001). 

Resultaten av medelvärden av samtliga enkätfrågor är framtagna genom ett one sample t-test. 

 

 

3.6 Studiens tillförlitlighet 

Undersökningen bedöms ha reliabilitet, det vill säga ifall upprepade mätningar ger samma 

resultat, och validitet, det vill säga om studien mäter det den ämnar (Ejlertsson, 1996), vilket 

är viktigt vid enkätstudier, då det krävs att reliabilitet och validitet är goda för att resultatet 

skall kunna generaliseras. Detta testades genom ett KMO-test som mäter samband mellan 

variablerna. Värdet måste vara minst 0,5 för att uppvisa ett samband och värdet för samtliga 

kompetenskategorier i studien översteg detta värde. Studien påvisar även signifikans 

(p=<0,05) vad gäller jämförelsen mellan de tre kompetenskategorierna, social-, pedagogisk- 

och ämneskompetens. Däremot påvisar studien inte signifikans beträffande skillnaderna 

mellan pojkar och flickor. 
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4 Resultat 

Redovisningen av resultaten inleds med jämförelse av värderingen mellan de tre olika 

kategorierna social kompetens, pedagogisk kompetens och ämneskompetens för att sedan 

avslutas med jämförelser med avseende på genus. 

 

Studiens frågeställningar är; Hur värderar gymnasieelever språklärarens sociala kompetens i 

förhållande till dennes ämneskompetens och pedagogisk kompetens? Finns det några 

skillnader vad gäller värderingen med avseende på genus och hur stor är skillnaden?  

 

 

4.1 Jämförelse mellan social kompetens, pedagogisk kompetens och ämneskompetens 

 

Jämförelse mellan kompetensernas medelvärde (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Samtliga kompetenskategorier, medelvärde, standardavvikelse och signifikans. 

Kompetens N Medelvärde Std. Sig. 

Social 127 3,12 0,374 0,001 
Pedagogisk 
Ämne 

127 
127 

3,48 
3,43 

0,276 
0,314 

0,001 
0,012 

 

Skillnaderna i medelvärde mellan de tre kategorierna visar att det existerar skillnader vad 

gäller hur viktiga de olika kompetenserna är för eleverna. Skillnaderna i medelvärde mellan 

kompetenserna sinsemellan ligger inom 0,36 mve. Resultaten visar att eleverna värderar 

lärarens Pedagogiska kompetens högre än både Ämneskompetens och den Sociala 

kompetensen. Medelvärdet för social kompetens 3,12 är det som avviker mest från det 

sammantagna medelvärdet av kategorierna 3,34 (bilaga 4) och är det enda som ligger under 

detta värde. Det vill säga, gymnasieeleverna anser att språklärarens sociala kompetens är den 

minst viktiga och den pedagogiska kompetensen är viktigast. 

 

Resultaten visar vidare på en klar signifikans (p< 0.05) för de tre kompetenserna då p värdet 

är mindre än 0,05 inom samtliga kategorier. Det vill säga att det är mindre än 5% chans att 

resultatet enbart beror på slumpen. Detta innebär att indelningen i de tre kategorierna social 

kompetens, pedagogisk kompetens och ämneskompetens anses vara styrkt.  
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Av de resultat av enkätfrågor som hamnar under det sammantagna medelvärdet återfinns 6 

stycken inom kategorin social kompetens och enbart 2 stycken vardera inom kategorierna 

Ämneskompetens och Pedagogisk kompetens (bilaga 4). 

 

De enkätfrågor som sammantaget värderas högst är nr 1 inom kategori Ämneskompetens 

(Hur viktigt är det att din språklärare kan förklara på ett sätt som du förstår?) medelvärde 

3,79 och nr 12 inom pedagogisk kompetens (Hur viktigt är det att din språklärare kan hjälpa 

dig att nå kursmålen?) medelvärde 3,81 (bilaga 4).  

 

De enkätfrågor som eleverna värderar lägst återfinns inom kategorin social kompetens och är 

nr 19 (Hur viktigt är det att din språklärare märker om du uppträder annorlunda?) 

medelvärde 2,70 och nr 21 (Hur viktigt är det att din språklärare kan prata med dig om andra 

saker än språkämnet?) medel 2,35. Den sistnämnda frågan är också den enda med ett medel 

även under det matematiska medelvärdet 2,5. 

 

Inom kategorin social kompetens värderas fråga 23 (Hur viktigt att din språklärare är 

rättvis?) och 27 (Hur viktigt är det att din språklärare är trevlig?) allra högst och har båda 

medelvärden som ligger högt över det sammantagna medelvärdet för kategorin 3,12. Fråga nr 

23 hade ett medelvärde på 3, 58 och fråga 27 medelvärdet 3,52. Båda ligger även över det 

sammantagna medelvärdet för alla kompetenskategorier. 

 

Inom kategorin Ämneskompetens bedömde eleverna fråga 1 (Hur viktigt är det att din 

språklärare kan förklara på ett sätt som du förstår?), medelvärde 3,79 och nr 7 (Hur viktigt 

är det att din språklärare kan reda ut grammatiska svårigheter som uppstår?), medelvärde 

3,65 som de viktigaste och fråga 6 (Hur viktigt är det att din språklärare har kunskap om 

länderna där språket talas?), medelvärde 2,76 som minst viktig (bilaga 4). 

 

Inom kategorin pedagogisk kompetens bedömdes fråga 12 (Hur viktigt är det att din 

språklärare kan hjälpa dig att nå kursmålen?), medelvärde 3,81 som den viktigaste och fråga 

17 (Hur viktigt är det att din språklärare låter dig påverka vad som undervisa?), medelvärde 

2,97, som den minst viktiga. 
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4.2 Jämförelse av värderingar mellan flickor och pojkar 

 

Jämförelse av medelvärde mellan pojkar och flickor inom social kompetens, pedagogisk 

kompetens och ämneskompetens (se tabell 2). 

 

Tabell 2 . Jämförelse mellan flickor och pojkar inom kategorierna. Medelvärden och    
standardavvikelse. 

Kompetens Samtliga 
kategorier 

Kön N Medel- 
värde 

Std. 

Social 
 
 
Pedagogisk 
 
 
Ämne 

3,12 
 
 

3,48 
 
 

3,43 

Flickor 
Pojkar 

 
Flickor 
Pojkar 

 
Flickor 
Pojkar 

84 
43 

 
84 
43 

 
84 
43 

3,20 
2,97 

 
3,53 
3,37 

 
3,48 
3,33 

0,360 
0,355 

 
0,253 
0,290 

 
0,289 
0,342 

 

Resultatet visar att flickor värderar samtliga kompetenser högre än vad pojkarna gör. 

Värderingarna mellan flickor och pojkar skiljer sig mest inom kategorin social kompetens, 

0,23 mve. Inom kategorierna pedagogisk kompetens och ämneskompetens skiljer sig värdena 

bara år med 0,15 respektive 0,16 mve.  

 

De enstaka frågor som pojkar värderar högre än flickor, det vill säga där deras medelvärde är 

högre än flickornas återfinns båda inom kategorin social kompetens och är nr 6 (Hur viltigt är 

det att din språklärare har kunskap om länderna där språket talas?) och nr 9 (Hur viktigt är det 

att din språklärare kan variera språket i undervisningen mellan svenska och det aktuella 

språket som studeras (bilaga 4). 
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4.2.1 Störst respektive minst skillnad mellan flickor och pojkar inom kategorin 
         Social kompetens 
 
 
Kompetenskategorin Social kompetens är den kategori som värderats som minst värdefull av 

eleverna och har ett sammanlagt medelvärde på 3,12. 

 

Jämförelse av flickor och pojkars medelvärden av fråga 19 (Hur viktigt är det att din 

språklärare märker om du uppträder annorlunda?), (se tabell 3). 

 
Tabell 3. Jämförelse av medelvärden mellan grupper inom fråga 19. 

Fråga 19      Hur viktigt är det att din språklärare märker om du uppträder 
annorlunda? 

 
 
Flickor 
Pojkar 
Samtliga 

N 
 

84 
43 

127 

Medelvärde 
 

2,87 
2,37 
2,70 

Std. 
 

0,757 
0,817 
0,810 

 
 
Resultaten visar att, inom kategorin social kompetens, skiljer sig flickor och pojkars 

medelvärden åt som mest på fråga nr 19 (Hur viktigt är det att din språklärare märker om du 

uppträder annorlunda?). De skiljer sig åt med 0,5 mve. och ligger båda under det 

sammantagna medelvärdet för kategorin social kompetens som är 3,12 och för samtliga 

kategorier 3,34 (bilaga 4). Pojkarnas medelvärde ligger även under det matematiska 

medelvärdet 2,5. 

 

Jämförelse av flickor och pojkars medelvärden på fråga 21 (Hur viktigt är det att din 

språklärare kan prata med dig om andra saker än språkämnet?), (se tabell 4). 

 
 
Tabell 4. Jämförelse av medelvärden mellan grupper inom fråga 21. 

Fråga 21    Hur viktigt är det att din språklärare kan prata med dig om andra 
saker än språkämnet? 

 
 
Flickor 
Pojkar 
Samtliga 

N 
 

84 
43 

127 

Medelvärde 
 

2,35 
2,35 
2,35 

Std. 
 

0,799 
0,973 
0,965 

 
Resultaten visar att det inte finnas någon skillnad mellan flickor och pojkars medelvärden vad 

gäller fråga nr 21. Det vill säga att betydelsen av denna fråga inom socialkompetens värderas 
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lika lågt. Denna fråga är även den som sammantaget värderas lägst i studien som sin helhet 

och hamnar både under det sammantagna medelvärdet för kategorin social kompetens som är 

3,12 och för samtliga kategorier 3,34 och det matematiska medelvärdet 2,5 (bilaga 4). 

 

 

4.2.2 Störst respektive minst skillnad mellan flickor och pojkar inom kategorin  

        Ämneskompetens 

 
Kompetenskategorin Ämneskompetens är den som värderats som näst mest betydelsefull av 

eleverna och har ett sammanlagt medelvärde på 3,43. 

 

Jämförelse av flickors och pojkars medelvärden på fråga 8 (Hur viktigt är det att din 

språklärare har en bra struktur i sin undervisning som är lätt att följa, exempelvis vid 

grammatikgenomgångar?), (se tabell 5). 

 
Tabell 5. Jämförelse av medelvärden mellan grupper inom fråga 8. 

Fråga 8     Hur viktigt är det att din språklärare har en bra struktur i sin 
undervisning som är lätt att följa, exempelvis vid 
grammatikgenomgångar? 

 
 
Flickor 
Pojkar 
Samtliga 

N 
 

84 
43 

127 

Medelvärde 
 

3,79 
3,26 
3,61 

Std. 
 

0,441 
0,693 
0,598 

 
 

Resultaten visar den största skillnaden mellan flickor och pojkars medelvärden inom 

kategorin Ämneskompetens. Skillnaden är 0,53 mve. och pojkarnas medelvärde på denna 

fråga ligger under det sammantagna medelvärdet för kategorin Ämneskompetens 3,43 och för 

samtliga kategorier 3,34 (bilaga 4).  

 

 

 

 

 

 

 



 29 

Jämförelse av pojkars och flickors medelvärden på fråga 3 (Hur viktigt är det att din 

språklärare har en bred ordkunskap?), (se tabell 6). 

 
Tabell 6. Jämförelse av medelvärden mellan grupper inom fråga 3. 

Fråga 3    Hur viktigt är det att din språklärare har en bred ordkunskap? 
 
 
Flickor 
Pojkar 
Samtliga 

N 
 

84 
43 

127 

Medelvärde 
 

3,55 
3,51 
3,54 

Std. 
 

0,547 
0,551 
0,548 

 

Resultaten visar den minsta skillnaden i medelvärde mellan flickor och pojkar, endast 0,04 

mve. Det vill säga att denna frågas betydelsen är eleverna mest överens om. Samtliga 

medelvärden överstiger de sammantagna för kategorin Ämneskompetens 3,43 och för 

samtliga kompetenskategorier 3,34. 

 

 

4.2.3 Störst respektive minst skillnad mellan flickor och pojkar inom kategorin  

        Pedagogisk kompetens 

 

Kompetenskategorin Pedagogisk kompetens är den som värderats som mest betydelsefull av 

eleverna och har ett sammanlagt medelvärde på 3,48. 

 

Jämförelse av flickors och pojkars medelvärden på fråga 11 (Hur viktigt är det att din 

språklärare kan använda olika sorters läromedel för att variera undervisningen?), (se tabell 

7). 

 

Tabell 7. Jämförelse av medelvärden mellan grupper inom fråga 11. 

Fråga 11    Hur viktigt är det att din språklärare kan använda olika sorters 
läromedel för att variera undervisningen? 

 
 
Flickor 
Pojkar 
Samtliga 

N 
 

84 
43 

127 

Medelvärde 
 

3,39 
3,09 
3,29 

Std. 
 

0,581 
0,684 
0,675 

 

Resultaten visar den fråga där medelvärden skiljer sig som mest mellan flickor och pojkar, 

0,30 mve. Flickor värderar frågan som mer betydelse full än pojkarna och pojkarnas 

medelvärde hamnar under det sammantagna medelvärdet för alla kategorierna 3,34 (bilaga 4). 
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Jämförelse av pojkars och flickors medelvärden på fråga 17 (Hur viktigt är det att din 

språklärare låter dig påverka vad som undervisas?), (se tabell 8). 

 

Tabell 8. Jämförelse av medelvärden mellan grupper inom fråga 17. 

Fråga 17    Hur viktigt är det att din språklärare låter dig påverka vad som 
undervisas? 

 
 
Flickor 
Pojkar 
Samtliga 

N 
 

84 
43 

127 

Medelvärde 
 

2,99 
2,93 
2,97 

Std. 
 

0,667 
0,102 
0,080 

 

Resultaten visar den minsta skillnaden i medelvärde mellan pojkar och flickor, 0,06 mve. Det 

vill säga den fråga av betydelse inom pedagogisk kompetens som flickor och pojkar är mest 

överens om. Denna fråga är även den som värderas ha allra lägst betydelse inom kategorin 

och vars medelvärde 2, 97 hamnar långt under kategorins medelvärde 3,48 och medelvärdet 

för samtliga kategorier 3,34 (bilaga 4).  

 

Då studiens syfte är att undersöka skillnader mellan kompetenskategorierna social, ämnes och 

pedagogisk kompetens och mellan kön har inga vidare jämförelser mellan program, årskurs, 

språk och språknivå gjorts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

5 Analys och diskussion 

Hur värderar då gymnasieelever språklärarens sociala kompetens jämfört med den 

pedagogiska kompetensen och ämneskompetensen och skiljer sig uppfattningarna åt mellan 

flickor och pojkar?  

 

5.1  Diskussion kring studiens resultat gällande lärarkompetensens olika aspekter 

Resultaten av studien visade att gymnasieeleverna värderar lärarens sociala kompetens lägst. 

Medelvärdet för kategorin ligger på 3,12, vilket är lägre än medelvärdet för samtliga 

kategorier, 3,34. Den sociala kompetensen värderas dessutom betydligt lägre än pedagogisk 

kompetens och ämneskompetens som det sinsemellan enbart skiljer 0,05 mve. 6 stycken av de 

9 frågor (bilaga 1) inom kategorin social kompetens ligger under det sammantagna 

medelvärdet (3,34) för samtliga kategorier (bilaga 4). 

 

Hur kommer det sig då att eleverna värderar denna kompetens som minst viktigt av de tre då 

forskning pekar på att den sociala kompetensen har stor betydelse och att den sociala 

relationen mellan lärare och elev är viktig? En av anledningarna till detta resultat kan ha att 

göra med att frågorna är ställda till gymnasieelever och att de genom sin ålder är mer 

självständiga och har ett mindre behov av sociala egenskaper hos läraren än yngre elever. 

Resultatet (medelvärde 2,35) av den fråga som värderades lägst av alla, nr 21 (Hur viktigt är 

det att din språklärare kan prata med dig om andra saker än ämnet?) tyder på detta. Deras 

sociala behov fylls troligtvis till stor del av andra i omgivningen, så som vänner, föräldrar 

eller andra vuxna i skolan, exempelvis klasslärare, kurator eller skolsköterska. Det hade varit 

intressant att jämföra värderingen av social kompetens mellan gymnasieelever i årskurs ett 

och tre för att se om denna aspekt varit viktigare för eleverna när de kommer till en helt ny 

och mycket större skola med allt vad det innebär i form av ansvar och nya relationer. Tyvärr 

var detta inte möjligt då årskurs tre inte kunde representeras i urvalet. 

 

Likväl är det är viktigt att komma ihåg att alla kategorier, även den sociala kompetensen 

hamnade över studiens matematiska medelvärde 2,5 (medelvärde av svarsalternativens värde 

1-4), vilket betyder att den sociala aspekten ändå är viktig för gymnasieeleverna. Betydelsen 

av den sociala förmågan hos läraren går inte att frångå eftersom yrket till stor del handlar om 

relationer. Detta framgår av gymnasieelevernas värderingar av frågorna Hur viktigt att din 

språklärare är rättvis?, Hur viktigt är det att din språklärare är trevlig? och Hur viktigt är 



 32 

det att din språklärare lyssnar på dig när du har något att berätta? Dessa frågor har 

medelvärden som ligger högt över både det sammantagna medelvärdet för kategorin social 

kompetens och det sammantagna medelvärdet för alla kategorier. Frågornas betydelse 

överensstämmer med forskning (Malm & Löfgren, 2006) som påpekar vikten av lärarens 

kommunikationsförmåga och ett positivt elevbemötande  

 

Kategorin Ämneskompetens är den som värderas näst högst, medelvärdet ligger på 3,43 och 

överstiger det sammantagna medelvärdet (3,34) för kategorierna. Resultatet skiljer sig inte 

nämnvärt från det inom kategorin pedagogisk kompetens (3,48) vilket tyder på att betydelsen 

av dessa två aspekters gränsar till varandra. Då denna studies definition om vad som faller 

under ämneskompetens innefattar även ämnesdidaktiska frågor kring lärarkompetens (…kan 

förklara på ett sätt som du förstår, kan förklara på olika sätt, kan reda ut grammatiska 

svårigheter, har struktur i undervisningen) (se bilaga 1) kan eleverna därför ha uppfattat dessa 

frågor som att tillhöra pedagogisk kompetens, då didaktiken kan ses som en del av 

pedagogiken. Det är just två av dessa frågor som eleverna värderar högst inom kategorin 

ämneskompetens, fråga 1 Hur viktigt är det att din språklärare kan förklara på ett sätt som du 

förstår, medelvärde 3,79, och Hur viktigt är det att din språklärare kan reda ut grammatiska 

svårigheter som uppstår, medelvärde 3,65. Båda ligger högt över det sammantagna värdet för 

samtliga kompetenskategorier.  

 

Frågor inom ämneskompetens som också värderas högt gäller att läraren har bred ordkunskap 

och bra uttal. Den enda fråga som avviker inom kategorin är huruvida läraren har kunskap om 

länderna där språket talas som hamnade långt under medel med 2,76. Ett förslag är att inom 

lärarutbildningen fokusera språkämnesstudierna mindre på realiakunskap och mer på 

ämnesdidaktiken som enligt egen erfarenhet inte är tillräcklig. 

 

Resultaten av ämneskompetenskategorin ger en tydlig bild av hur viktiga gymnasieeleverna 

anser att lärarens kompetens inom ämnet är, då även forskning (Skolverket, 2006) pekar på att 

det finns ett positivt samband mellan utbildade ämneslärare och elevprestationer. Detta 

påvisar betydelsen av att skolarna tar sitt ansvar när det gäller tillsättning av lärare, det vill 

säga att de är utbildade inom det ämne de undervisar i.  
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Kategorin pedagogisk kompetens är den som värderas högst av eleverna. Denna kompetens 

som enligt flera (Kveli, 1994;Bergem, 2002) anses utgöra själva plattformen för läraryrket. 

Den fråga som värderas högst inom kategorin och i studien som helhet är fråga 12 (Hur viktigt 

är det att din språklärare kan hjälpa dig att nå kursmålen?), med ett medelvärde 3,81. Den 

höga värderingen tyder på att eleverna i undersökningen är studiemotiverade och förväntar sig 

att läraren har den pedagogiska kompetens som krävs för att bistå dem i deras 

kunskapsutveckling. Resultatet visar hur viktigt det är att som lärare ha insikt i och förståelse 

för var eleverna befinner sig i sin utveckling och i vilka steg deras utveckling sker.  

 

Den fråga som eleverna bedömde som minst viktig inom kategorin pedagogisk kompetens var 

nr 17 (Hur viktigt är det att din språklärare låter dig påverka vad som undervisa?), med ett 

medelvärde på 2,97, vilket ligger långt under det sammantagna medelvärdet för alla 

kategorier (3,34). Detta resultat är förvånande med avseende på läroplanens, Lpf94, föreskrift 

att ” läraren skall planera undervisningen tillsammans med eleverna” (Lpf94, s. 14). Hur 

kommer det sig då att de tycker att detta är minst viktigt? En anledning kan vara att eleverna 

inte kan avgöra på vilket sätt en utformning och planering av undervisning är bättre eller 

sämre för dem. Det är då upp till läraren att klargöra olika möjligheter och vad dessa skulle 

innebära. Möjligtvis kan det också vara så att denna fråga värderats högre i ett annat 

sammanhang än det den förekommer i, det vill säga denna enkäts frågor. Enbart för att den 

värderas lägst i detta sammanhang betyder det inte att möjligheten att påverka är ointressant 

för eleverna. Frågan i sig kan också ha tolkats av eleverna som att enbart röra innehållet i 

undervisningen och inte själva planeringen. 

 

Det är viktigt att komma ihåg att, oavsett vad resultaten i denna studie visar, så är dessa tre 

kategorier av lärarkompetens alla av stor betydelse för yrkesutövandet. Studier (Klaassen, 

2002) tyder på att lärarna i sin yrkesroll uppfattar de pedagogiska och sociala aspekterna av 

yrket som två lika viktiga delar. Flera lärare menar även att det är de sociala aspekterna av 

yrket som gör det betydelsefullt och tillfredsställande.  

 

 

5.2 Diskussion kring resultat gällande skillnader mellan flickor och pojkar 

När det gäller resultaten av värderingar och hur de skiljer sig åt mellan könen visar de att 

flickor värderar samtliga kompetenskategorier högre än pojkar. Vad beror detta på? Kan en av 
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anledningarna vara att flickor helt enkelt reflekterar mer än pojkar över vad som är viktigt hos 

läraren när de fyller i enkäten? Tar de sin undervisning på ett större allvar än pojkar eller 

tänker de enbart på ett annat sätt när de tar ställning till hur de värderar betydelsen av de olika 

aspekterna? Kan resultatet bero på att flickor och pojkar drar slutsatser på olika sätt? Det är 

svårt att komma fram till ett svar på frågan men det kan konstateras att det verkligen är ett 

intressant resultat. 

 

 

5.2.1 Skillnader mellan flickor och pojkar inom social kompetens 

Vidare visar jämförelsen mellan flickor och pojkar att värderingarna skiljer sig som mest 

inom kategorin social kompetens medan skillnaderna mellan pedagogisk- och 

ämneskompetens enbart är marginella. Hur kommer det sig att flickorna värderar lärarens 

sociala kompetens högre än pojkarna? Beror det på att den helt enkelt är viktigare för 

flickorna eller är resultatet enbart beroende på att de värderar samtliga kategorier högre? Har 

flickorna ett större behov av en social kontakt med läraren eller är det helt enkelt så att de 

erkänner betydelsen när de värderar enkätfrågorna medan pojkarna inte gör det? 

 

Fråga 19 (Hur viktigt är det att din språklärare märker om du uppträder annorlunda?) är den 

där flickor och pojkar skiljer sig åt som mest. Flickornas medelvärde är 2,87. Det tyder på att 

det är viktigare för flickor att läraren uppmärksammar om de beter sig på ett annat sätt än de 

brukar, det vill säga om de kanske mår dåligt eller har problem. Det är viktigt att läraren visar 

empati för sina elever, har en känslomässig förmåga att urskilja och förstå elevens behov och 

ta de till sig då forskning (Bergem, 2002; Skolverket, 1995 i Malm & Löfgren, 2006) pekar 

mot att det leder till positiva relationer vilket underlättar undervisningen. 

 

I kontrast finns det inga skillnader i värderingar mellan flickor och pojkar vad gäller fråga 21 

(Hur viktigt är det att din språklärare kan prata med dig om andra saker än språkämnet?, 

den värderas lika lågt. Flickornas medelvärde är 2,35, vilket är betydligt lägre än det på fråga 

19. Hur går de svaren ihop när flickorna vill att läraren skall uppmärksamma om de uppträder 

annorlunda, men sen är ännu mindre intresserade att läraren kan tala med dem om det? Troligt 

är att flickorna vill att läraren visar att hon/han bryr sig om dem och uppmärksammar om de 

mår dåligt men att flickorna sen väljer att tala med någon annan person.  
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5.2.2 Skillnader mellan flickor och pojkar inom ämneskompetens 

Kategorin ämneskompetens är den som värderas som näst mest betydelsefull av eleverna och 

skiljer sig enbart marginellt från pedagogisk kompetens. Flickornas och pojkarnas värderingar 

inom ämneskompetens skiljer sig inte mycket åt men den fråga där skillnaden är som störst är 

nr 8 (Hur viktigt är det att din språklärare har en bra struktur i sin undervisning som är lätt 

att följa, exempelvis vid grammatikgenomgångar?). En fråga kring ämnesmetodik som det är 

viktigt att läraren ständigt reflekterar över i sin undervisning då forskning (Löfgren, 1995 i 

Malm & Löfgren, 2006)tyder på att elever har en mer positiv attityd till undervisning då 

läraren kan strukturera innehållet och materialet i undervisningen. Flickornas medelvärde är 

betydligt högre än pojkarnas på denna fråga. Vad kan det finnas för orsaker till detta resultat? 

En del beror säkerligen på att flickorna värderar samtliga kategorier högre än killarna, men 

kan det inte vara så att flickorna reflekterar mer över vad de lär sig under lektionerna och 

huruvida läraren verkligen bidrar till deras kunskapsutveckling? Alla har väl någon gång 

reflekterat över sina lärare och minns dem som antingen bra eller mindre bra. En av de 

läraregenskaper, som enligt egna erfarenheter gjorde att läraren upplevdes som att vara bra, 

var när denne hade förmåga att strukturera undervisningen och att det upplevdes finnas en röd 

tråd genom den. Därmed inte sagt att pojkar inte reflekterar över detta, eventuellt gör flickor 

det bara i större utsträckning. 

 

Den fråga inom ämneskompetens som flickor och pojkar värdera mest likt är nr 3 (Hur viktigt 

är det att din språklärare har en bra ordkunskap?). Detta är lika viktigt för både flickor och 

pojkar. Egen erfarenhet av undervisning i tyska och engelska under VFU visar på att just 

denna kunskap är oerhört efterfrågad av eleverna och något de tar för givet. Under en lektion 

uppkommer fler tillfällen då elever vill veta hur ord och fraser, som de själva inte kan än, 

översätts till tyska eller engelska. Därför är det mycket viktigt att språkläraren har en bred 

kunskap när det gäller vokabulär och håller sig uppdaterad vad gäller de förändringar som 

ständigt sker inom de olika språken.  

 

Lärarens kompetens inom ämnesmetodik och ämnesdidaktik är viktig. Denna kunskap i att ha 

förmåga att avgöra vad som skall undervisas och hur och när det lämpar sig bäst är 

grundläggande för att kunna undervisa i språk. Egna erfarenheter från lärarprogrammet är 

tyvärr att utbildning i metodik och didaktik upplevs som mycket bristfällig. Det är först under 

VFU och tillsammans med VFU-handledaren som metodik- och didaktikfärdigheter kunnat 
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praktiseras och utvecklats. Forskning antyder även att så är fallet (Carlgren & Marton, 2000). 

Det hävdas att dagens lärarutbildning har svårigheter att sammanföra studier inom ämnet och 

de yrkesinriktade delarna och det påpekas vidare finnas ett glapp mellan utbildningen 

teoretiska och praktiska delar (Carlgren & Marton, 2000). Lärarens kompetens inom ämnet är 

viktig och därför är det är också av stor betydelse att rektorer tar sitt ansvar vad gäller att se 

till att undervisande lärare har utbildning inom det ämne de undervisar. 

 

 

5.2.3 Skillnader mellan flickor och pojkar inom pedagogisk kompetens 

Kategorin pedagogisk kompetens är den som sammantaget värderades högst av eleverna. Hur 

skiljer sig då värderingar här mellan flickor och pojkar? 

 

Skillnaderna över lag inom kategorin är inte stora men den fråga där de skiljer sig mest åt är 

fråga nr 11 (Hur viktigt är det att din språklärare kan använda olika sorters läromedel för att 

variera undervisningen?). Flickorna värderar denna fråga högre än killarna vilket återigen 

vara en spegling av att de värderar samtliga kategorier högre. Det kan vara så att flickorna 

över lag har reflekterat lite längre än vad killarna gjort kring vad frågorna har för innebörd i 

deras undervisningsvardag, men det behöver inte vara så.  

 

Flickorna och pojkarna är mest överens inom pedagogisk kompetens när det gäller 

elevpåverkan, fråga nr 17 (Hur viktigt är det att din språklärare låter dig påverka vad som 

undervisas?). Varken flickorna eller pojkarna tycker att detta är särskilt viktigt. Kan detta 

bero på att frågan rör språkundervisning specifikt? Kanske skulle de velat påverka mer om det 

rört sig om ett annat ämne? Här skulle det kunna ha förväntats att flickorna värderat denna 

fråga mycket högre än killarna som i många andra frågor. Om det antas, som tidigare nämnts, 

att flickorna tar ett större ansvar för sina studier och studieresultat borde de då inte även vilja 

påverka mer?  

 

 

5.3 Diskussion kring urval 

Vad gäller urvalet som studien baserar sig på var det svårt att få tillgång till homogena 

grupper eftersom språkgrupperna till övervägande del bestod av flickor. Detta ledde till att det 

inte gick att nå signifikans i testet som jämförde flickor och pojkar. Det faktum att flickorna i 

undersökningen var många fler kan ha påverkat resultaten av medelvärden. Det är svårt att 
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avgöra om pojkarnas medelvärden sett annorlunda ut om grupperna varit exakt lika stora. 

Resultaten får helt enkelt tolkas utifrån det urval som studien haft tillgång till och använt sig 

av. 

 

Vidare är det viktigt att komma ihåg att samtliga elever i studien även har läst engelska sedan 

fjärde klass då detta är ett kärnämne, utöver de språk de läser då enkätundersökningen 

genomförs, det vill säga att de redan har tidigare erfarenhet kring språkstudier och av 

språklärare. Det går inte att utesluta att detta har påverkat elevernas enkätsvar då denna 

erfarenhet omedvetet kan ha influerat deras värderingar. Sett ur en positiv synvinkel har alla 

elever, genom kärnämnet engelska, lika lång erfarenhet av språkundervisning och språklärare 

vid tidpunkten för undersökningen.  

 

Det är även svårt att veta om eleverna svarar utifrån en generell föreställning om språklärare 

eller om de utgår från sina konkreta erfarenheter av språklärare. Utgår de från specifika 

erfarenheter av språklärare kan naturligtvis svaren skilja från individ till individ och mellan 

klasser då många haft olika språklärare med olika undervisningsmetoder och personlighet, 

vilket kan ha påverkat hur de värderat frågorna i enkäten.  

 

 

5.4 Diskussion kring metodval 

Kvantitativ metod i form av en enkät valdes då det efterstävades att kunna generalisera 

resultaten. Resultatet i denna studie går att generalisera till viss del. Det vill säga vad gäller 

språkklasser i årskurs ett och två på den aktuella gymnasieskolan. Urvalet är naturligtvis för 

litet för att kunna generaliseras till gymnasieelever i allmänhet.  Till fördelarna med denna 

metod hör även att det på kort tid går att erhålla ett stort underlag av svar från informanterna. 

Men metoden har naturligtvis även svagheter. Det är exempelvis svårt att kontrollera hur 

frågorna uppfattas och huruvida de uppfattas på samma sätt när det inte sker en diskussion 

med informanterna. Informanterna kan inte heller ställa frågor kring sådant de inte förstår i 

lika stor utsträckning som under en intervju.  

 

Vidare hade en större insikt i elevernas uppfattningar och tolkningar nåtts genom kvalitativ 

metod med intervjuer, då det varit möjligt att gå mer på djupet genom följdfrågor.  
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Enkätens design, det vill säga dess indelning i de tre kompetensområden och att 

kategorifrågorna blandades i enkäten, kan även ha påverkat resultatet. Möjligtvis skulle det 

kunna vara så att resultaten sett något annorlunda ut om frågorna ställts efter varandra i 

respektive kategori då eleverna värderat annorlunda på grund av nästkommande fråga. Det 

vill säga, de hade sett ett mönster i form av liknande frågor och därför kanske kunnat vara mer 

specifika i sin värdering inom respektive kategori. Det behöver naturligtvis inte betyda att 

resultaten sett annorlunda ut och enkätens utformning gav bra resultat vid pilotstudien och 

bedömdes därför inte behöva ändras. Samtidigt var svarsskalan 1-4, vilket betyder att det 

kanske inte alls gett annorlunda resultat. Vidare hade en skala från 1-9 eventuellt gett mer 

styrka åt studien. 

 

Enkätens frågor är utformade med studiens teoretiska bakgrund som utgångspunkt. Det går 

inte att utesluta att de specifika formuleringarna av frågorna och ordvalet påverkat eleverna 

när de besvarat dem. 

 

 

5.5 Diskussion kring den teoretiska bakgrunden 

Vad gäller studiens teoretiska del med tidigare forskning, är det viktigt att ha i minnet att 

många av studierna bland lärare skett i andra länder än Sverige. Bergems empiri är norsk och 

frågan väcks då kring hur relevant hans forskning är i ett svenskt sammanhang? 

Förhållandena i ett skandinaviskt grannland upplevs ändå ligga relativt nära de svenska men 

det går naturligtvis inte att utesluta att det finns skillnader i skolsystem och 

samhällsutveckling mellan de båda länderna.  

 

Vidare tidigare forskning kring lärare och lärarkompetens kommer bland anat från USA, 

Nederländerna och Island, vilket naturligtvis skall tas i beaktande. Mycket av denna forskning 

överensstämmer dock med den som gjorts i Sverige.  
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6. Slutsats 

Studiens resultat visade att den sociala kompetensen var den som värderades lägst trots att 

forskning allt mer pekar mot dess centrala betydelse. Undersökningen bidrar till att ge en bild 

av den betydelse som lärarens olika kompetensområden har vilket gör studien relevant för 

lärares yrkesutövning generellt sett. Arbetets teoretiska del ger en inblick i hur mycket 

viktigare lärarens sociala kompetens har kommit att bli och resultaten synliggör vilka 

specifika kompetensaspekter som elever värderar högst gällande lärarkompetens. Resultaten 

kan bidra till en insikt bland lärare i vad som är viktigt att reflektera över när det gäller den 

egna undervisningen och det egna förhållningssättet gentemot elever. Reflektion över 

förhållningssättet gentemot flickor respektive pojkar är också viktigt att reflektera över då 

elevers mål och förväntningar på ämne och lärare kan skilja sig en del mellan könen. 

 

Fortsatta studier inom lärarkompetens hade kunnat innebära undersökningar av lärares syn på 

lärarkompetens och vad den innebär, eventuellt i jämförelse med elevernas syn. Det hade 

också varit intressant att undersöka lärarstudenters syn på lärarkompetens i jämförelse med 

verksamma lärares.  
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Bilaga 1 

 
Enkätfrågor 
 
Hur viktigt är det att din språklärare…. 
 

1. kan förklara på ett sätt som du förstår? 
2. kan förklara en sak på olika sätt? 
3. har en bred ordkunskap? 
4. har ett bra uttal? 
5. har ett flyt när hon/han talar språket? 
6. har kunskap om länderna där språket talas? 
7. kan reda ut grammatiska svårigheter som uppstår? 
8. har en bra struktur i sin undervisning som är lätt att följa, exempelvis vid   
      grammatikgenomgångar? 
9. kan variera språket i undervisningen mellan svenska och det aktuella språket som 

studeras? 
10. kan anpassa undervisningen så att den passar din kunskapsnivå? 
11. kan använda olika sorters läromedel för att variera undervisningen, exempelvis 

textboken, skönlitteratur, dagspress, texter och material från Internet? 
12. kan hjälpa dig att nå kursmålen? 
13. kan variera undervisningen genom olika moment, exempelvis genom läsning, 

hörövningar, diskussioner, spel, rollspel? 
14. kan få dig intresserad av språket? 
15. kan motivera dig att delta i språkundervisningen? 
16. kan förklara vad som krävs av dig för att du skall kunna nå ett visst betyg? 
17. låter dig påverka vad som undervisas? 
18. ger synpunkter på ditt skolarbete? 
19. märker om du uppträder annorlunda? 
20. kan lösa konflikter som uppstår under lektionen? 
21. kan prata med dig om andra saker än språkämnet? 
22. är en person som du kan lita på? 
23. är rättvis?  
24. lyssnar på dig när du har något att berätta? 
25. ger dig tillräcklig uppmärksamhet under lektionen? 
26. är tillmötesgående? 
27. är trevlig? 
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Bilaga 2 
 
Elevenkät 

 
 
 
 
 Tjej         Kille 
 
   
 
Årskurs: _________ 
 
Program: _____________________________ 
 
Språk:___________________ 
 
Nivå på språket:___________ 
 
 
 
Markera hur viktiga dessa påståenden är för dig. 
 
 
Hur viktigt är det att din språklärare…     Inte alls          Mindre          Viktigt          Mycket 
                                viktigt            viktigt                                 viktigt 
 
kan förklara en sak på olika sätt?                                           
 
 
kan få dig intresserad av språket?                                           
 
                                                                        
är en person du kan lita på?                                           
 
                                                                                
har en bred ordkunskap?                                               
 
 
 

 
Jag är en student som heter Jolina Wagner och jag läser till språklärare på 
Lärarutbildningen vid Halmstad Högskola. Denna enkät med frågor kring lärarkompetens 
ligger till grund för mitt examensarbete. Medverkan är frivillig och alla svar kommer att 
behandlas konfidentiellt. 
 
Tack för din medverkan! 
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Hur viktigt är det att din språklärare…     Inte alls          Mindre          Viktigt          Mycket 
                                viktigt            viktigt                                 viktigt 
 
 
kan anpassa undervisningen så att den 
passar din kunskapsnivå?                
 
märker om du uppträder annorlunda?                                           
 
har ett bra uttal?                                           
 
kan motivera dig att delta i  
språkundervisningen?                           
 
kan lösa konflikter som uppstår under 
lektionen?                               
 
kan förklara på ett sätt som du förstår?                                     
 
låter dig påverka vad som undervisas?                              
 
kan prata med dig om andra saker än 
de som berör själva språkämnet?                  
 
kan variera språket i undervisningen mellan 
svenska och det aktuella språket som studeras? 
 
kan variera undervisningen genom olika 
moment, exempelvis genom läsning, hörövning, 
diskussioner, spel, rollspel? 
 
är rättvis?                                         
 
har ett flyt när hon/han talar språket?                                                            
 
ger synpunkter på ditt skolarbete?                                         
 
är tillmötesgående?                                                           
 
har kunskap om länderna där språket talas?                                  
 
kan använda olika sorters läromedel för att 
variera undervisningen, exempelvis textboken, 
skönlitteratur, dagspress, texter och material 
från Internet? 
 
lyssnar på dig när du har något att berätta?                                 
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Hur viktigt är det att din språklärare…     Inte alls          Mindre          Viktigt          Mycket 
                                viktigt            viktigt                                 viktigt 
 
kan reda ut grammatiska svårigheter som  
uppstår?                             
 
kan hjälpa dig att nå kursmålen?                                               
 
är trevlig?                                                                   
 
har en bra struktur i sin undervisning som är 
lätt att följa, exempelvis vid grammatik- 
genomgångar? 
 
kan förklara vad som krävs av dig för att du  
skall kunna nå ett visst betyg? 
 
ger dig tillräcklig uppmärksamhet under  
lektionen?                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3  
 
Enkätundersökning Examensarbete 
 
 
 
 
Hej,  
  
Jag heter Jolina Wagner och studerar sista terminen på Lärarutbildningen, Högskolan i 
Halmstad. 
Nu håller jag på att skriva mitt examensarbete och undrar om det finns möjlighet att jag lånar 
5 minuter av er undervisningstid för en enkätstudie bland språkelever? 
Det är en kvantitativ studie med syfte att undersöka elevers värderingar av språklärarens 
kompetens; vikten av dennes sociala kompetens i förhållande till ämnes- och pedagogisk 
kompetens. 
Det tar enbart ett par minuter för eleverna att fylla i och svaren behandlas konfidentiellt. Det 
kommer inte att innebära något merarbete för er då jag är närvarande och genomför 
undersökningen. Min tanke var att utföra enkätstudien omkring v.48. 
  
Om ni har möjlighet att hjälpa mig, vilket hade varit till stor hjälp, så meddela när det passar 
er bäst att studien genomförs. 
  
Med vänliga hälsningar 

Jolina Wagner 
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Bilaga 4 
 
 
 
 
 

Lärar- 
kompetens 

 
 

 
 N 

 
      

 
Fråga 

                                                                                 
Medelvärde   

     Kompe-      Totalt 
   Flicka        Pojke         Totalt           tens 

127 1 3,83 3,70 3,79 
127 2 3,50 3,23 3,41 
127 3 3,55 3,51 3,53 
127 4 3,56 3,40 3,50 
127 5 3,50 3,40 3,46 
127 6 2,73 2,84 2,76 
127 7 3,74 3,49 3,65 
127 8 3,79 3,26 3,61 

 
 
 
 

3,43 
 
 
 

Ämnes 
 
 
 
 
 
 
 
 127 9 3,10 3,16 3,12  

127 10 3,61 3,44 3,55  
127 11 3,39 3,09 3,29 
127 12 3,87 3,70 3,81 
127 13 3,76 3,60 3,71 
127 14 3,75 3,60 3,70 
127 15 3,55 3,44 3,51 
127 16 3,60 3,47 3,55 
127 17 2,99 2,93 2,97 

 
 
 

3,48 

Pedagogisk 
 
 
 
 
 
 
 
 127 18 3,28 3,05 3,20  

127 19 2,87 2,37 2,70  
127 20 3,19 3,09 3,16 
127 21 2,35 2,35 2,35 
127 22 2,99 2,84 2,91 
127 23 3,69 3,37 3,58 
127 24 3,57 3,11 3,42 
127 25 3,25 2,98 3,16 
127 26 3,30 3,09 3,23 

Social 
 
 
 
 
 
 
 
 127 27 3,56 3,44 3,52 

 
 
 

3,12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,34 

 


