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Abstract 

Denna uppsats syfte är att undersöka hur elever i årskurs 9 uppfattar en bra lärare. 

Litteraturgenomgången behandlar relationer i skolan, deras möjligheter, 

komplexitet och koppling till motivation. Tidigare studier listar önskade 

läraregenskaper och beteenden. För undersökningen har valts en kvalitativ ansats 

genom fokusgruppsintervjuer för att få fram djupare insikter om elevers 

uppfattningar. Dessa har analyserats med barns perspektiv som teoretisk 

utgångspunkt. I resultat och analys framkommer tre kategorier av kvalitéer: 

grundläggande, kunskapsorienterade och relationsorienterade. Samtliga elever 

önskar grundläggande kvalitéer, men fokuserar sedan mer på antingen kunskaps- 

eller relationsorienterade kvalitéer. Efter diskussionen, som kopplar analyserna till 

tidigare nämnd litteratur, dras slutsatsen att för att anses som en bra lärare av 

samtliga elever i årskurs 9, måste kvalitéer från alla tre kategorier innehas. 

Uppsatsen avslutar med att föreslå att nämnda kvalitéer, oavsett slag, alla går att 

utveckla i den professionella lärarrollen. 

 
Ämnesord: bra lärare, relationer, elevsyn, lärare-elevrelation, barns perspektiv, 
fokusgrupper. 
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1 Inledning 

Genom erfarenheterna vi fått dels av den verksamhetsförlagda utbildningen, dels genom 

kontakter med andra ungdomar i vår närhet och genom tillbakablickar på den egna 

skolgången, har vårt intresse för relationen mellan lärare och elever vuxit fram. Omdömen 

som att en lärare är ”värdelös” alternativt ”bra”, figurerar ofta bland elever och dessa 

bedömningar kan uppkomma på väldigt kort tid för att sedan fortleva långa perioder. I 

utvärderingar som vi gjort i klasser efter VFU-perioder, har vi också fått uppfattningen att 

dessa omdömen om en lärare många gånger är nära förknippade med den arbetsinsats och den 

motivation som eleven känner inför lektioner med en viss lärare. 

 

1.1 Bakgrund 

Det kan anses allmänt accepterat att en fungerande interaktion krävs mellan olika parter i 

skolan för att denna ska nå verksamhetens uppsatta mål. Idag uppmärksammar skolvärlden 

relationens betydelse för förverkligandet av lärandemål. Utbildningsdepartementet skriver i 

sin utredning om en ny lärarutbildning:  

 

Ingenting är egentligen viktigare än att läraren förmår utveckla en nära och varm relation 

till sina elever. Flera studier visar på den avgörande roll som en god relation har för barnens 

fortsatta utveckling. (SOU 2008:109, s. 216) 

 

I en artikel av Aspelin (2010a), som är fil dr i sociologi och docent i pedagogik, betonas hur 

centrala relationer är för lärandet och hur dessas syfte är både att bemöta elever såsom de är 

men också att vara ett riktmärke och en vägvisare för hur de kan bli. Tyvärr har vi stött på 

flera lärare bland de som undervisar äldre elever, som framhärdar att relationer inte hör till det 

läraruppdrag de har att utföra. Istället vidhåller man att det är ämneskunskaper som skall 

förmedlas och allt annat är underordnat. Detta är beklagligt och då vi själva har inställningen 

att förhållandet mellan lärare och elev är essentiellt för att utöva en god pedagogik önskar vi 

belysa detta ytterligare.  

 

Pedagogikprofessor Jenner (2004) beskriver hur motivation kan ses som en inre drivkraft som 

sätter igång ett handlande mot ett bestämt mål. Denna motivation är inte en individuell 

egenskap enligt Jenner, utan något som uppkommer genom erfarenheter och de bemötanden 
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man får. Vi tänker oss således motivation som en förutsättning för lärande och att motivation 

kan skapas genom en god relation och ett gott förhållande mellan lärare och elev.  

 

Bland den forskning som vi finner kring ämnet relationer i skolans värld, saknar vi ett 

perspektiv som utgår från elevers och ungdomars uppfattningar och denna omständighet 

tillsammans med vårt intresse för ämnet ligger till grund för vår uppsats och vår 

undersökning.  

 

 1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka kvalitéer som elever i årskurs 9 bedömer som 

relevanta för att en lärare ska anses vara ”bra”. Som blivande lärare, i slutet av den teoretiska 

utbildningen, anser vi det betydelsefullt att klargöra de uppfattningar som elever har om hur 

en bra lärare ska vara för att dra lärdom av dessa perceptioner i den kommande 

lärargärningen. Vår frågeställning är: 

 

• Hur kan vi förstå de uppfattningar, som elever i årskurs 9 ger uttryck för, angående hur 

en bra lärare ska vara? 

 

2 Litteraturgenomgång 
Utgångspunkt för vårt teoretiska perspektiv är det synsätt som barn och i detta fall elever har 

på det som vår fråga berör. Detta perspektiv presenteras och därefter behandlas litteratur som 

berör det relationella i undervisningssituationen. Slutligen görs en genomgång av tidigare 

forskning inom området för vår undersökning.  

 

2.1 Teoretiskt perspektiv 

Klafki (1995) talar om hur en god lärare förbereder sig för sin lektion. Han menar att god 

förberedelse kräver att läraren kan anta två synsätt: dels lärarens, som symboliserar den 

bildade person, vilken eleven strävar efter att bli, dels elevens synsätt där läraren har en 

förståelse för elevens nuvarande kunskap kring ett ämne. Denna sistnämnda förståelse gör att 

läraren har kunskap om vilken nivå eleven ligger på just nu och vilka frågor som kan 

uppkomma, men även att läraren förstår vilka attityder och intressen som ligger bakom och 

kan skapa en grund för nya specifika frågor som senare kan leda till fördjupat kunnande. 

Detta andra synsätt som Klafki (1995) talar om kan tolkas som att läraren antar ett så kallat 
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barns perspektiv. Barns perspektiv är ett begrepp som används allt mer inom pedagogisk 

forskning, främst forskning riktat mot yngre barn. Trots sin stora utbredning behöver ofta 

barns perspektiv definieras. 

 

2.1.1 Definition av barns perspektiv 

För att kunna förtydliga vad som menas med barns perspektiv brukar begreppet ställas mot 

barnperspektiv. Arnér och Tellgren (2006) menar att ett barnperspektiv kan förklaras som ett 

vuxenperspektiv på barn där barnen sätts i centrum. Vid beslut som rör barn ska de vuxna se 

till deras bästa och vad vi anser att barn har rätt till. Barns perspektiv däremot handlar om att 

se saker genom ett barns ögon, att förstå hur barn upplever saker från sin egen synvinkel. 

Vidare förklarar Arnér och Tellgren att vuxna ofta kan tolka barns situation utifrån ett 

åtgärds- behandlings- eller myndighetsperspektiv där barnens egna perspektiv ofta glöms bort, 

vilket då resulterar i ett barnperspektiv. 

 

Johansson (2003) hävdar i sin artikel att hon använder sig av barns perspektiv i sin forskning. 

För att förklara begreppet drar hon paralleller till Merleau-Pontys livsvärldsteori som har 

kopplingar till fenomenologin. Johansson förklarar att i fenomenologin är det människornas 

synsätt och upplevelser av ett visst fenomen som är intressant, och att det i hennes forskning 

är barnens synsätt som är i fokus. 

 

Även Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) ger sin syn på vad barns perspektiv är. De 

beskriver det som ett förhållningssätt där vuxna tar barnen på allvar genom att förstå att barn 

har en egen kultur där synsätt och erfarenheter uppkommer på ett annorlunda sätt. De menar 

att för att göra barn delaktiga i någon pedagogisk verksamhet, krävs det att lärare kan anta 

deras perspektiv så att deras röster och åsikter kan föras fram. 

 

Ett barnperspektiv kan i skolans värld tolkas som det perspektiv lärare oftast använder sig av. 

Vid planering av lektioner och i agerande, både i och utanför klassrummet, har lärare 

förhoppningsvis satt eleverna i centrum, vill se till deras bästa och ge dem goda 

förutsättningar för lärande. De gör det som de, till följd av utbildning och erfarenhet, tror 

fungerar bäst för eleverna ur sitt eget perspektiv. Barns perspektiv skiljer sig inte 

nödvändigtvis mycket från ett barnperspektiv, men den stora skillnaden ligger i att i barns 

perspektiv är det helt och hållet elevernas synsätt som framträder, utan omtolkningar och 
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färgningar av lärares erfarenhet och kunskap. Betoningen ligger på att se något genom 

elevernas ögon och hur de upplever händelser, inte hur vuxna tror att de upplever dem. 

 

2.1.2 Att närma sig barns perspektiv 

Johansson (2003) diskuterar problematiken med att helt och hållet kunna anta ett barns 

perspektiv. Vi kan aldrig helt och hållet lägga ifrån oss våra egna tankar, åsikter eller 

erfarenheter som oundvikligen kommer att färga våra tolkningar av någon annans livsvärld. 

Hon påpekar även att för att förstå ett barns livsvärld krävs en öppenhet mot eventuella 

tvetydigheter då livsvärlden är mycket komplex till sin natur. 

 

Qvarsell (2004) menar att vuxna är vana att väga och mäta barnen, men ser dem sällan som 

informanter. För att låta barnen komma till tals och verkligen se dem som informanter, måste 

de bli hörsammade. Det som barnen uttrycker, oavsett hur de gör det, berättar något om deras 

perspektiv på sin tillvaro. 

 

För att kunna ha ett meningsfullt samspel genom kommunikation mellan två parter, är 

förmågan att kunna ta en annan parts perspektiv en förutsättning. Det hävdar Arnér och 

Tellgren (2006) i sin bok där de gör ett flertal kopplingar till Meads perspektivteori. Genom 

att sätta sig in i en annan individs perspektiv erhålls en förståelse av att alla inte är lika och det 

blir möjligt att förutse den andres reaktioner, vilket leder till ett meningsfullt samspel. Därför 

betonar Arnér och Tellgren (2006) vid flera tillfällen att det är genom samtalet med barn som 

vi har störst chans att komma nära barns perspektiv. Johansson (2003) stöder detta antagande 

genom Merleau-Ponty då hon menar att vi måste få till stånd en interaktion för att kunna 

förstå någon annans livsvärld. Genom att samtala och lyssna på barnen får vi tillgång till vad 

som egentligen ses genom ett barns ögon. 

 

Om det är samtalet och lyssnandet som ger oss störst möjlighet till att anta barns perspektiv 

bör undersökningar med barn ske i intervjuform, där det är barnen eller eleverna som är de 

styrande i kommunikationen. En sådan intervju bör vara öppen och bygga vidare på det som 

eleverna berättar, så att de kan fördjupa sina tankar och reflektioner om det de tycker är 

viktigt i ett visst ämne. Genom att tvinga intervjuaren att luta sig en aning tillbaka kan 

eleverna få utrymme att fritt uttrycka och dela med sig av sina innersta tankar. 
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Att tolka barns perspektiv är inte en enkel uppgift. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) 

anser att vuxna behöver kunskap både om barns sätt att lära sig och en förmåga att lyssna på 

vad barnen säger. Det är inte en sak som vem som helst kan åta sig att göra. Johansson (2003) 

säger också att för att barn ska känna att ett samtal sker på deras villkor, måste det de säger 

tolkas, men det får inte värderas. 

 

Att kunna anta barns perspektiv innebär att vi kan se situationer genom barns ögon, vi kan se 

och förstå deras önskningar, deras viljor. Betyder det att vi, genom att anta barns perspektiv, 

måste agera efter dessa önskningar? Nej, absolut inte. I många pedagogiska situationer är det 

bra om barnens perspektiv får ställas emot vuxnas perspektiv för att de också ska lära sig att 

det finns olika sätt att se på samma sak. Att barns och vuxnas perspektiv krockar och att de 

vuxnas perspektiv går igenom är ofta en stor del av den pedagogiska verksamheten. Vad som 

är viktigt att komma ihåg är att barnens perspektiv får lov att komma till uttryck, men det 

garanterar inte att det är den viljan som vinner. Vid vilka tillfällen som det är rätt att bortse 

från barnens perspektiv, är dock inte självklart (Johansson 2003). 

 

Ett barnperspektiv kan inte sägas vara fel, snarare kan det verka självskrivet i pedagogisk 

verksamhet. För att kunna närma oss uppsatsens syfte krävs dock ett annat perspektiv. Då det 

är elevernas uppfattningar som ska framträda är det viktigt att deras perspektiv lyfts fram i 

undersökningen. Därmed har barns perspektiv använts, där barn i denna uppsats mening även 

inkluderar elever i årskurs 9, för att söka svar på den givna frågeställningen. 

 

2.2 Relationer i skolan 

Skolan har ett dubbelt uppdrag i att både vara kunskapsförmedlande och socialt fostrande. 

Maltén (2003), som är universitetslektor i pedagogik, benämner lärarens undervisningsarbete 

som: ”en flerdimensionell process” (a.a. s.11).  Som professionell ska en lärare behärska sitt 

ämne och hur man didaktiskt behandlar detta på bästa sätt. Han eller hon ska också ha för 

ögonen de sociala kontakterna med elever och andra som han har relationer med i sitt arbete, 

samt verka för att samhällets värdegrund i form av humanism och demokratiska värden 

förmedlas och levs i skolan (Maltén 2003). Historiskt sett har tyngdpunkten för skolans 

uppdrag legat på kunskapsförmedling och det är här legitimiteten för densamma har 

förvärvats. Skolan och lärare skulle lära ut opersonliga ting och förhållandet till eleverna var 

likaså opersonligt och färgat av en formell icke-relation (Aspelin 2010b).  
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I styrdokumenten som ligger till grund för skolans verksamhet anges idag emellertid tydligt 

att skolan, förutom sitt kunskapsuppdrag, ska tillgodose elevernas individuella behov (Lgr 

11). Vidare nämns att skolan ”ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet” 

(a.a. s.9). Svårigheterna ligger i att skolan och även pedagogiken har en egen historia och 

egna vanor och traditioner att göra upp med innan de båda uppdragen kan ses som jämbördiga 

i skolan. Icke att förglömma är det människor av kött och blod som undervisar, vilket 

resulterar i att personliga värderingar och uppfattningar hos läraren även spelar in (Juul & 

Jensen 2003). Juul och Jensen (2003) behandlar vidare den lydnadskultur som kan sägas ha 

dominerat i västvärlden en längre tid. Denna har nu ersatts med en värdepluralism som hör det 

postmoderna samhället till. Unga människor idag ifrågasätter, värderar och uttrycker sina 

åsikter med naturlighet, vilket har fått ”lydigheten” på fall (a.a.). Detta har naturligtvis 

påverkat alla vuxnas förhållande och relationer till barn och då inte minst pedagogers 

relationer till sina elever.  

 

Aspelin (2010b) uppmuntrar lärare och blivande sådana att inse betydelsen av lärare-

elevrelationen och det ansvar det innebär för läraren i denna förbindelse. Som skäl för detta 

anger han att den sociala tillvaron i skolans värld har utvecklats och blivit alltmer 

oförutsägbar och komplicerad. Som lärare innehar man heller ingen given auktoritet med 

anledning av sin yrkesroll längre, utan måste bygga sin undervisning på sin förmåga att skapa 

relationer till sina elever för att överhuvudtaget möjliggöra sin undervisning (Aspelin 2010b). 

Även Juul och Jensen (2003) problematiserar de förändrade krav som ställs i skolan till följd 

av att traditioner saknas för hur arbetet med lärande organiseras när elevernas trivsel kommer 

i fokus. Tidigare har gränsen varit skarpare mellan professionalism och personligt 

välbefinnande, som har ansetts vara privata angelägenheter. Författarna framhäver dock att 

pedagogiska arbetsplatser nu måste skapa utrymme för gemenskapsrelaterade frågor både när 

det gäller personal och elever. En fördel är också att när själva relationen fokuseras behöver 

inte den ena eller andra partens välbefinnande vara i blickpunkten eftersom en fungerande 

relation gynnar båda (a.a.).   

 

2.2.1 Svårigheter med relationer 

Aspelin (1999a) anger fyra kombinationer av förhållanden som innebär problem och 

svårigheter för relationen mellan lärare och elever. Den första kombinationen är då läraren 

styrs av eleverna och läraren samtidigt blir ignorerad av eleverna. Det andra förhållandet är 

när båda parter är styrda av att tillgodose den andres krav. Den tredje omständigheten innebär 
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att eleverna styrs av läraren, som samtidigt struntar i deras behov. Den sista kombinationen 

inträffar då båda parter negligerar den andres behov. Dessa ytterligheter har att göra med ifall 

individen eller det kollektiva tillåts dominera i klassrummet. Den optimala konstellationen 

anger Aspelin inträffar då det råder: ”samklang och balans mellan lärarens och elevernas 

behov” (Aspelin 1999a, s. 45-46), vilket innebär att individen, lärare såväl som elever, ses 

både som unika och som en del av en gemenskap. Detta bör enligt Aspelin vara målet för en 

framgångsrik relationskonstruktion i skolan. Traditionellt har lärarens behov tillåtits härska i 

undervisningssituationen, medan eleverna hindrats i sin utveckling och aktivitet eftersom de 

alltför mycket sökt bekräftelse och inrättat sig efter lärarens krav. Aspelin ser dock en trend 

mot att skolan håller på att bli alltför informell och där eleverna tillåts prägla verksamheten, 

vilket kan leda till en rollförvirring och att lärarens auktoritet som kunskapsförmedlare och 

ledare går förlorad (Aspelin 1999a). 

 

Den tyske pedagogen Ziehe menar att det i det postmoderna samhället försiggår två olika 

processer som är utmärkande för utbildningen. Den ena innebär ett förtinglingande av skolan, 

som blir ett byråkratiskt system, vilket endast är inriktat på att uppnå en effektiv och rationell 

kunskapsförmedling. Skolan blir då en anonym och ogripbar apparat med hög formalitet. Den 

andra processen innebär en psykologisering, där undervisningssituationen präglas av intimitet 

och ett uppfyllande av individuella, psykologiska behov (Ziehe 2003). Den första processen är 

väl känd och uppmärksammad, medan den andra processen kan liknas vid den första av 

Aspelins misslyckade relationskombinationer (Aspelin 1999a), då läraren låter elevernas 

erfarenheter styra innehållet i undervisningssituationen alltför mycket och har svårt att behålla 

fokus på grund av sin vilja att möta eleverna på ett mer än nödvändigt terapeutiskt plan. Det 

som sker kallar Aspelin för missriktad omsorg och denna omsorg får till följd att det sker ett 

bortseende från själva kunskapsuppdraget och det innehåll som faktiskt ska behandlas i 

undervisningen, vilket pekar på att en viss distans är nödvändig i den professionella relationen 

(Aspelin 1999a, 2010b). Det utmärkande för undervisning är just att en pedagogisk process 

och ett lärande äger rum, vilket Ziehe såväl som Aspelin hävdar är det som ska lyftas fram, 

och därigenom skapas de goda relationer som i sin tur är nödvändiga för lärandet.  

 

Ett annat problem är det stora antalet relationer som finns i ett klassrum. I lärarnas yrkesetiska 

principer står att läsa:  
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Lärare möter eleverna både som enskilda individer och som en del av ett kollektiv. Detta 

förhållande bidrar till läraryrkets komplexitet och lärare måste finna en balans mellan att se 

eleverna som individer och som ett kollektiv (Lärares yrkesetik 2001).  

 

Juul och Jensen (2003) gör gällande att många lärare nog sympatiserar med resonemanget att 

goda och personliga relationer är fruktbara för undervisning, men framhåller samtidigt 

svårigheten att etablera goda kontakter i stora elevgrupper. Författarna medger att detta är just 

omöjligt och att det kräver en lyhördhet av den vuxne. En del elever nöjer sig med den 

kontakt och de kvalitéer som läraren visar i gruppen, medan andra är mer skeptiska och kräver 

en personlig etablering av kontakt med läraren (Juul & Jensen 2003). Denna kontakt bör ske i 

början av relationen för att undvika konflikter i framtiden och kräver engagemang och 

uppmärksamhet av läraren, som har ansvar och även bör se det som ett privilegium att elever 

låter sig ledas av just dem.  

 

2.2.2 Den goda relationen 

Att läraren har makt i form av sin ledarposition är odiskutabelt, medan det avgörande är hur 

makten utövas. Orlenius menar att läraren som ledare inte ska ta ansvar från eleverna utan att 

man tar ansvar för dem istället. Detta ansvar innebär ett åtagande att eleven utvecklas och kan 

hantera den egna friheten jämte andras förväntningar och behov (Orlenius 2001). När det 

gäller relationsmedveten pedagogik så innebär ansvaret att läraren har en aktiv roll i samspelet 

med eleverna och dessutom tar ansvar för de emotionella konsekvenserna av sina handlingar i 

detta sociala samspel (Aspelin 1999a). En relationsmedveten lärare ska således vara lyhörd 

och medveten om att man i relationer löper risk att såra eller såras och därmed vara 

uppmärksam på om detta uppstår och vara beredd att reparera denna skada samt ha kurage att 

visa sin egen sårbarhet (Aspelin 1999a, 2010b). Nödvändigt för att skapa goda och hållbara 

relationer är också att konflikter kommer upp till ytan och inte undertrycks, vilket också är 

lärarens ansvar (Aspelin 1999b). Det är inte relationsmedvetenhet att härda sig själv och 

eleverna till att utstå vissa saker och tro att detta är en bra miljö där sociala band knyts.  

 

Ärlighet i kommunikationen är alltså eftersträvansvärt enligt Aspelin. Han menar att en 

produktiv undervisning kräver en socialt tillåtande miljö där de två grundkänslorna skam och 

stolthet inte undertrycks. Verklig kommunikation äger rum då parterna visar känslor samtidigt 

som respekt visas för den andre. Humor och gemensamma skratt är viktiga ingredienser i 

detta sammanhang samt att utveckla sin förmåga att tyda såväl verbal som icke-verbal 
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kommunikation i situationen (Aspelin 1999a, 2010b). Även Juul och Jensen (2003) 

poängterar vikten av att som lärare använda sig av en äkta kommunikation för att bygga en 

genuin relation till eleverna. Att de verbala och icke-verbala uttrycken stämmer överens är 

betydelsefullt för att upplevas som autentisk i sin ledarroll och för att skapa respekt mellan 

individerna (a.a.). 

 

Till en fungerande kommunikation i pedagogiska sammanhang hör också betydelsen av en 

rimlig hastighet i kunskapsprocessen (Aspelin 2010b). Aspelin redogör för socialfilosofen 

Martin Bubers teorier om hur kunskapsutvecklingen är beroende av lärarens avsikter att 

överföra en ståndpunkt eller låta eleverna själva upptäcka kunskapen under vägledning av 

läraren. Här får tempot betydelse eftersom tillfredsställande pedagogik inte äger rum om 

kommunikationen och dialogen mellan lärare och elev är hetsig och stressad. Processen som 

äger rum ifall kommunikationen är för forcerad liknar Buber mer vid påtvingad propaganda 

utan reflektion, än vid pedagogik (a.a.). 

 

Juul och Jensen (2003) betonar den vuxnes ansvar för relationens kvalité. Detta ansvar är 

betydelsefullt eftersom det gynnar lärarens auktoritet och förhindrar kränkningar av både barn 

och vuxna. Det är också en nödvändig del av lärarens ansvar för relationen att inse betydelsen 

av denna och att man som lärare erkänner den egna personens betydelse för eleverna, trots att 

man inte är förälder. Detta har varit ett problem i vår kultur där man gärna drar tydliga gränser 

för professionalism inom institutionen och livet själv, vilket oftast inte barnen gör. Författarna 

skriver:  

 

Det här är kompetensen där man undviker att konstruera verkligheten för sig själv 

och barnen och låter verkligheten i institutionen likna livet. Det vill säga, låter den 

vara den mänskliga gemenskap det är! (a.a. s. 128) 

 

Aspelin ser det något annorlunda och hävdar att en medvetenhet mellan närhet och distans är 

nödvändig för att inte missa fokus på det som relationen faktiskt gäller – kunskapsinhämtning 

(Aspelin 1999a, 2010b). En förklaring till skillnaderna i synsätt kan vara att Juul och Jensen i 

första hand riktar sig mot pedagoger i förskoleverksamheten, där omsorgsbiten fortfarande 

spelar en mer betydelsefull roll.  
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Relationen till innehållet betonas av både Aspelin och Maltén, som den springande punkten 

för elevernas och lärarens relation. Maltén väver samman fyra olika kunskapsformer: 

Färdighetskunskaper, fördjupad kunskap, processkunskap och socioemotionell kunskap (den 

relationella kunskapen) (Maltén 2003). Vidare betonas beroendet emellan dessa 

kunskapsområden och faktumet att de griper in i och förutsätter varandra (a.a.). Således kan 

relationell kunskap inte skapas utan att ett annat innehåll samtidigt fokuseras. Aspelin hävdar, 

som tidigare nämnts, att ett kunskapsstoff måste vara utgångspunkten för relationen för att 

denna inte ska resultera i missriktad omsorg (Aspelin 1999a, 2010b).  

 

2.2.3 Relation och motivation 

Jenners teori går ut på att ”motivation och motivationsarbete är en fråga om bemötande” 

(2004 s. 15), vilket innebär att motivationen inte ska ses som en kvalité som finns inom 

människan utan motivationen är ett resultat av de upplevelser som görs och hur man möts av 

sin omgivning (a.a.). Det väsentliga för motivationen är huruvida det finns möjligheter för 

individen att lyckas med det hon företar sig eller inte. Att skapa en god självkänsla hos eleven 

blir en betydelsefull uppgift för läraren, vilket även Juul och Jensen (2003) konstaterar. Denna 

självkänsla konstrueras då individen får möjligheter att reflektera och lära sig om verkligheten 

utanför sig själv (a.a.) Vidare måste det finnas förståelse för lärare-elevmötet och dess 

inverkan på motivationen (Jenner 2004).  

 

2.2.4 Elevsyn 

Jenner (2004) hävdar att i ojämlika relationer, så som de i skolan, är det särdeles viktigt att 

människovärdet och synen på människan står i centrum. Hela tiden ska detta värde vara i 

fokus för att undvika kränkningar som annars kan förekomma i dessa asymmetriska relationer 

(a.a.). Maltén diskuterar lärarens förmåga och möjlighet att locka fram olika beteenden hos 

eleverna i klassrummet genom den syn och den tillförsikt och förväntan som genomsyrar 

relationen mellan lärare och elev (Maltén 2003). Orlenius (2001) skriver: ”Vår bild av oss 

själva formas i relation till andra. Människan konstitueras som människa i samspel och 

beroende” (a.a. s. 148). Vi bemöter alltså våra medmänniskor efter den människosyn vi har, 

vilket får konsekvenser för relationsbyggandet i klassrummet. Juul och Jensen (2003) 

konstaterar att vi selektivt väljer ut vad vi vill se, vilket innebär att en positiv respektive 

negativ människosyn leder till olika tolkningar av det som läraren ser i sina elevers beteende. 

Ett medvetet förhållningssätt är därför av godo för en lärare i mötet med eleverna.  
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Malténs (2003) olika människosyner innebär olika förhållningssätt. De tre olika sätten att se 

på eleven är: den materialistiska, den sociala och den humanistiska människosynen (a.a.).   

Den materialistiska människosynen innebär att människan ses som ovillig, oansvarig och bara 

intresserad av materiella ting. Den pedagogiska konsekvensen av detta blir att undervisningen 

blir styrd och kontrollerad av läraren eftersom eleven är passiv och ses som ett objekt. Denna 

krassa människosyn innebär också att all motivation kommer utifrån i form av beröm och 

klander (a.a.). Den sociala människosynen går ut på att människan får sin motivation av att få 

sociala behov tillfredsställda, vilket innebär att motivationen alltså kommer inifrån och eleven 

därför måste känna sig delaktig och trygg för att vilja agera med självförtroende. 

Klassrumsverksamheten blir mer inriktad på att framkalla trivsel och gemenskap för alla, 

vilket innebär en medveten satsning på aktiviteter som skapar samhörighet och en 

undervisning som utgår från kollektiva arbetsformer (a.a.). För den humanistiska 

människosynen gäller att eleven ses som subjekt i lärandeprocessen. Elev och lärare ses båda 

som medskapare i denna självförverkligande process. Med denna syn ser man eleven som en 

aktiv, kreativ individ som är beredd att ta ansvar och som ser arbete som något naturligt och 

självklart. Läraren ska ge bekräftelse och vara en vägledare i elevens arbete med att lära in 

(a.a.).  

 

Maltén (2003) hävdar därefter att det inte är möjligt att ensidigt överta en av dessa 

människosyner, utan att man istället bör anta en situationsanpassad människosyn. Detta 

betyder att läraren har att ta hänsyn till det specifika hos lärare och elever, samt den psykiska 

och fysiska miljön i den situation man befinner sig i för tillfället (a.a.). Juul och Jensen (2003) 

konstaterar att det viktiga i relationen är den vuxnes förmåga att faktiskt ”se” eleven och i 

synnerhet att kunna se bakom ett speciellt beteende. Läraren måste också aktivt förhålla sig 

till sin egen förmåga att ”se” sina elever för att inte fastna i slentrianmässigt bemötande, vilket 

kan leda till oönskade självuppfyllande profetior (a.a.). 

 

2.3 Tidigare forskning 

Det finns tidigare forskning som har försökt belysa vilka kvalitéer elever önskar hos en lärare 

som de anser vara bra. En majoritet av denna forskning har genomförts med kvantitativa 

metoder, oftast genom enkäter som elever i varierande åldrar har besvarat. Resultaten från 

några av dessa undersökningar kommer här att presenteras. 
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2.3.1. Kartläggning av lärarbeteende 

Flera studier har använt sig av en speciell enkät för att kartlägga lärares beteende på två olika 

skalor. Den ena skalan mäter lärares Influence, som har betydelse för lärarens pedagogik, 

undervisningsmetoder och instruktionsmetoder. Skalan sträcker sig mellan Dominance 

(dominans) och Submission (underkastelse). Den andra skalan är mer inriktad på lärarens 

närhet i relationer till eleverna och kallas Proximity. För Proximity beskrivs det att skapandet 

av klassrumsmiljön, värderingar, attityder och känslor har en stor betydelse.  Hög Proximity 

visar på Cooperation (samverkan eller samarbete) medan låg Proximity kallas Opposition 

(motstånd eller motsättning) (Wubbels, Créton & Hooymayers 1985). 

 

Kartläggning av lärarbeteenden är en metod som har använts i ett flertal studier i flera olika 

länder (den Brok, Fisher & Koul, 2005; den Brok, Levy, Brekelmans & Wubbels 2005; 

Sztejnberg, den Brok, & Hurek 2004; Wubbels & Levy 1989). Av studiernas resultat drar den 

Brok, Fisher et al. (2005) slutsatsen att både Proximity och Influence har betydelse för elevers 

ämnesspecifika motivation oavsett vilket land lärare är verksamma i. 

 

En hög Proximity hos lärare har visat sig vara bra för att eleverna ska uppleva glädje och en 

att vilja anstränga sig i ett ämnet och det finns även indikatorer på att Proximity kan påverka 

elevernas känsla för ämnets relevans för framtiden. Störst inverkan har Proximity för 

elevernas ämnesmotivation. Även Influence har visat sig ha betydelse för elevernas 

upplevelse av ett ämne, främst påverkades deras vilja till ansträngning. (den Brok, Levy et al. 

2005). 

 

Ofta kan studier visa att en lärares Proximity har större inverkan än Influence på elevernas 

uppfattningar om bra lärare. Dock visar den Brok, Fisher et. al. (2005) att detta endast 

stämmer när lärare-elevrelationen studeras separat. Om andra faktorer tas med i beräkningen 

som ser till hela lärandemiljön, visar det sig att lärares Influence har lika stor betydelse som 

lärares Proximity. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att för att påverka elevernas vilja till ansträngning i ett ämne 

behövs både hög Proximity och hög Influence. Det vill säga att lärare både behöver kunna 

skapa nära relationer och samverkan med eleverna, samt kunna instruera och undervisa på ett 

tydligt och strukturerat sätt (den Brok, Levy et al. 2005). Samma lärarbeteende är önskvärt för 

att skapa positiva attityder bland elever för ett ämne (den Brok, Fisher, et al. 2005). Ett 
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påpekande görs ändå i båda studierna att de goda resultaten kan visa på som nämnts, att ett 

visst lärarbeteende leder till vissa positiva elevuppfattningar, men påtalar samtidigt 

möjligheten att studiernas goda resultat också kan bero på att eleverna i undersökningarna 

föreföll studiemotiverade, vilket kan ha möjliggjort det önskvärda lärarbeteendet. De 

uttrycker en medvetenhet om att resultaten kanske hade sett annorlunda ut om de deltagande 

eleverna i undersökningen inte hade varit studiemotiverade, vilket möjligtvis hade gjort det 

önskade lärarbeteendet ohållbart. (den Brok, Fisher et al. 2005; den Brok, Levy, et al. 2005) 

 

2.3.2 Önskvärda karaktärsdrag hos lärare 

Det finns ett otal studier som har undersökt vilka karaktärsdrag som elever anser att deras 

bästa lärare besitter. De flesta är gjorda med hjälp av enkätundersökningar. Wubbels och Levy 

visade redan 1989 att amerikanska high school-elever tyckte om de lärare som visade 

ledarskap, hjälpsamhet/vänlighet och förståelse. Dessutom önskades ett visst mått av frihet 

och elevansvar och att lärarna var lite strikta. 

 

Sztejnberg et al. (2004) kunde bekräfta ovanstående resultat i sin egen studie som utfördes 

bland polska elever. Att lärarna önskades visa ledarskap, hjälpsamhet/vänlighet och förståelse 

pekade på att eleverna tyckte om lärare som var elevorienterade och hade en hög Proximity 

samt måttligt med Influence. 

 

Enligt Lawler, Chen och Venso (2007), som konstruerade en egen enkät, framkom främst två 

drag som high school-elever tyckte var viktiga för en bra lärare: tillmötesgående och att de är 

angelägna om att eleverna har förstått undervisningen. Andra drag som också ansågs viktiga 

var att lärarna lärde känna eleverna, var kunniga, organiserande, intelligenta, 

uppmuntrande/stöttande samt entusiastiska. I en annan studie av Thompson, Warren, Foy och 

Dickerson (2008) över high school-elevers åsikter, återfanns två kvalitéer som ansågs 

viktigast hos bra lärare: att de kan förklara bra och att de gör lärandet intressant. Andra viktiga 

kvalitéer var att lärarna ger extra hjälp, visar tålamod och är rättvisa.  

 

Lewthwaite och McMillan (2010) har gjort omfattande forskning för att kunna ta fram en 

lärarprofil med tio punkter för en idealisk lärare på en grönländsk inuitskola. Resultaten 

baserades på bland annat elevenkäter, elevintervjuer och lärarintervjuer. Då Lewthwaite och 

McMillans forskning var specifikt inriktad på en skola för inuiter som är mycket kulturellt 

betingad, kan inte samtliga av deras tio punkter användas av lärare generellt. Trots det kan det 
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vara värt att begrunda några av punkterna som redogörs för nedan för att reflektera över sin 

egen undervisning. 

 

För att skapa goda förutsättningar för lärande bör lärare reflektera över hur elever definierar 

framgång och en god lärandemiljö. Om lärare kan göras medvetna om detta kan det användas 

för att integrera dessa uppfattningar i undervisningen för att bättre se till elevers villkor. 

Lärare bör dessutom visa att de bryr sig om och vill att elever ska vara framgångsrika i 

skolarbetet, och de bör ge individuellt stöd när behov finns. Lärare måste vara 

uppmärksamma på elevers gensvar på en instruktion och vara beredda på att variera 

instruktionsmetoderna om de inte förstår. Viktigast av allt är kanske att lärare anpassar sin 

undervisningsmetod efter sina elever, istället för att tvinga elever att anpassa sig till sin 

undervisning (Lewthwaite & McMillan 2010). 

 

Det har även gjorts studier på vad äldre studenter anser utgör en bra lärare. 

Universitetsstudenter som listat viktiga kvalitéer hos professorer för att göra en föreläsning 

intressant, anser att de främst bör visa entusiasm för ämnet, ha goda presentationsfärdigheter 

och att de kan förklara komplexa begrepp på ett tydligt sätt. Till viss del önskas även att 

professorerna kan skapa en bekväm miljö under föreläsning samt kan berätta om personliga 

erfarenheter kopplat till ämnet (Lawler et al. 2007).  

 

Walker (2008) har under flera år samlat in och analyserat lärarstudenters uppsatser om deras 

bästa lärare från skoltiden. Analysen resulterade i tolv punkter som beskriver en 

utomordentlig lärare: Förberedd, Höga förväntningar, Rättvis, Skapar tillhörighet, Humor, 

Förlåtande, Positiv, Kreativ, Personlig, Medkänsla, Respekterar elever och Erkänner misstag. 

Beskrivningen av varje punkts betydelse finns att läsa i Walkers artikel. 

 

Även om högstadieelevers och universitetsstudenters svar på hur de anser att en bra lärare ska 

vara i grunden är ganska lika, diskuterar Lawler et al. (2007) de skillnader som finns. De 

framhåller att skillnaderna kan bero på att elever på högstadienivå vill ha mer omsorgsdrag 

från lärarna då de vill att de ska lära känna eleverna, vara stöttande och uppmuntrande, och 

liknande. Universitetsstudenter uppskattar också dessa drag, men ser dem inte som viktigast 

då de troligen har förstått att en högre ålder och högre skolnivå kräver och förväntar sig mer 

självständighet från deras sida. 
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Högstadieelevers större behov av omsorg kan speglas i en studie av McClure, Yonezawa och 

Jones (2010). De har funnit att ju tätare relationer eleverna upplever att de har till skolans 

vuxna, desto bättre studieresultat kan de uppvisa. 

 

Omsorgsbehovet kan dessutom kopplas till hur lärare ser på sitt arbete. Beutel (2010) har 

intervjuat lärare och kategoriserat deras svar i fem kategorier som rör sig från rena 

informationsöverförare till mentorskap. I den sistnämnda kategorin ser lärarna sig som viktiga 

personer i elevernas liv och där lärare-elevrelationen sträcker sig utanför skolans verksamhet 

och även utanför skolåren. Lärare som anser sig fungera som mentorer betonar vikten av 

personliga relationer och hur detta bygger upp en ömsesidig respekt. De ser sig som mer 

erfarna likar som hjälper eleverna i deras lärande.  

 

2.3.3 Hopp för lärare 

Utifrån ovanstående framstår mentorskap som den bästa lärarkategorin för att skapa 

förutsättningar för lärande och goda lärare-elevrelationer. Detta stöttas av Hargreaves som 

säger att starkare emotionella band mellan högstadieelever och deras lärare är en grund för 

högkvalitativt lärande (2000, s. 825). Beutel (2010) själv anser att mentorskapet har stor 

potential eftersom de kvalitéer som mentorskapet innebär är sådana som alla lärare kan 

utveckla och träna. Hon frågar dock hur lärarutbildningarna kan behöva utvecklas för att träna 

just dessa färdigheter. 

 

Sztejnberg et al. (2004) ger också en kommentar om hur forskningsresultat för önskat 

lärarbeteende kan användas för reflektion över sitt eget beteende och hur det skiljer sig från 

elevers uppfattningar. Även Lawler et al. (2007) är positiva till studiernas resultat då de menar 

att alla de drag som elever önskar hos goda lärare går att utveckla. De avslutar dock med en 

påminnelse om att allt som eleverna anser inte får styra pedagogik och metodval. Om det i 

studier visar sig att elever inte tycker om utmaningar, grupparbeten eller uppgifter som kräver 

kritisk reflektion kan inte lärare välja bort dessa enbart för elevernas åsikters skull. Däremot 

kan lärare fundera på hur arbetssätten kan anpassas och modifieras för att möta eleverna i 

deras önskningar och ändå skapa möjligheter för lärande. 
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2.4 Begreppsdefinitioner 

I uppsatsen diskuteras relationer mellan lärare och elever. Nationalencyklopedin (2011) 

definierar relation som ett ”känslomässigt förhållande mellan två eller flera personer”. Även 

vi avser vid användandet av begreppet en relation som har en mer personlig prägel och inte 

enbart är av renodlad yrkesmässig karaktär. 

 

Under resultat och analys kommer begreppet kvalité att användas. Med kvalité menas inte 

enbart egenskaper i form av fasta karaktärsdrag, utan även föränderliga förmågor som 

tangerar till inre värden. Kvalitéerna som nämns i uppsatsen ses som något som kan förvärvas 

genom personlig utveckling och reflektion. 

 

3 Metod 
Nedan följer en redogörelse för metodvalet, en beskrivning av denna, varför just densamma 

valdes samt vilka informanter som ingår i det studerade materialet. Vidare kommer en 

beskrivning av tillförlitligheten i det insamlade materialet presenteras, samt ett klargörande av 

de etiska överväganden som tagits i beaktande under arbetets gång.  

 

3.1 Val av metod  

Uppsatsens syfte att undersöka de uppfattningar som elever har och vad som gör att de 

bedömer en lärare som bra, föranledde oss att använda kvalitativa intervjuer med 

semistrukturerade frågor som utgångspunkt. Enkäter var inte relevant för denna studie då vi 

var intresserade av elevers djupare svar på frågeställningen samt de tankar och argument som 

ledde fram till deras uppfattningar.  

 

3.1.1 Kvalitativ metod med semistrukturerad intervju 

Kvalitativ forskning innebär enligt Denscombe (2000) att det finns ett intresse för definitioner 

och hur människor ser på och upplever en speciell företeelse. Vidare anges att det är orden 

och språket som är det väsentliga i den kvalitativa forskningen, istället för siffror som hör till 

den kvantitativa, och att det ofta är småskaliga projekt som är föremål för den kvalitativa 

forskningen och dess metoder.  
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Då denna studie är inriktad på muntliga och kommunikativa beskrivningar av hur en bra 

lärare ska vara, samt den ringa omfattning som studien har, fanns den kvalitativa forskningen 

som självklar utgångspunkt för vårt arbete. Att valet föll på den kvalitativa metoden hade 

främst att göra med sättet som data och information skulle samlas in, bearbetas och analyseras 

på, vilket också Denscombe (2000) anger som karaktäristiskt för kvalitativ forskning. Det är 

alltså inte ämnet i sig som avgör vilken metod som är lämpligast. 

 

Intervjuer kan vara strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade (Denscombe 2000). 

Den strukturerade intervjun, som ofta används för att samla in ett stort material från ett stort 

antal respondenter, innebär att forskaren har strikt kontroll över situationen, genom frågornas 

och därmed även svarens utformning. Semistrukturerade intervjuer sker utifrån ett färdigt 

frågeformulär, men intervjuaren är flexibel med vilken ordning frågorna kommer i och kan 

låta respondenten utveckla sina idéer kring vissa områden. Frågorna och svaren är öppna och 

fokus ligger på den intervjuade. Ytterligare ett steg i riktning mot att betona den intervjuades 

tankar är att använda helt ostrukturerade intervjuer. I dessa intervjuer ska intervjuaren ingripa 

så lite som möjligt och mera sätta igång respondenten genom öppna frågor eller 

intresseområden. (Denscombe 2000).  

 

I denna undersökning användes den semistrukturerade intervjuformen med en inledningsfråga 

samt ett stimulusmaterial som användes vid behov. Intervjuerna fokuserade på att låta 

informanterna komma till tals och likaså att deras egna svar var drivande i diskussionen, med 

följdfrågor på dessa. 

 

3.1.2 Intervju i fokusgrupp 

För att förhindra upplevelsen av makt som kan föreligga då två vuxna intervjuar en tonåring, 

valde vi att låta intervjupersonerna ingå i fokusgrupper, det vill säga en grupp människor som 

under en bestämd tidsperiod samtalar under fria former om ett givet ämne (Wibeck 2010). 

Avsikten var också att betona att det var deltagarna som var experter på området och med 

anledning av detta var vår roll främst att lyssna, ställa följdfrågor och vid behov föra in nya 

frågor i diskussionen samt se till att fokus på ämnet behölls under hela samtalet.  

 

Intervjuer i fokusgrupp är en form där deltagarna i intervjun interagerar med varandra och det 

samtal som förs, sker på gruppnivå, vilket enligt Wibeck (2010) betyder att det alltså inte får 

ha karaktären av personliga intervjuer där varje individ ges specifika frågor i tur och ordning. 
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Fördelen är att det ger mer utförliga svar eftersom deltagarna bemöter och är varandra 

behjälpliga, samt att det finns större möjligheter till generering av nya idéer för deltagarna att 

ta ställning till (a.a.). Nackdelarna enligt Wibeck (2010) är att ett fåtal personer i gruppen kan 

komma att framträda starkare än andra och att de åsikter och uppfattningar som uttalas endast 

är sådana som är allmänt accepterade i gruppen. Med denna kunskap vägde fördelarna högre 

än nackdelarna i valet av fokusgruppintervju som metod och med hjälp av medvetenheten om 

svårigheterna försökte dessa undvikas i intervjusituationen.  

 

Wibeck (2010) uppger att metoden att tillämpa fokusgrupper inom forskningen används dels 

för att studera gruppindividernas åsikter, uppfattningar, argument och tankar, dels för att 

studera själva interaktionen. För forskaren är det intressant att se hur idéer och tankar 

utvecklas och uttrycks i samspel med andra i ett visst sammanhang. Frågor kan ställas till 

varandra, ge andra perspektiv och tillsammans utvecklas tankegångar på ett sätt som inte 

förekommer i personliga intervjuer. Krueger och Casey (2009) anger i sin guide för 

fokusgrupper att dessa är lämpliga när man försöker förstå olikheter i gruppers synsätt. 

Professionella, såsom exempelvis lärare, kan förlora kontakten med konsumenterna, i detta 

fall eleverna, när det gäller hur man ser på saker och ting i undervisningssituationen (a.a.).   

 

Denscombe (2000) uttrycker att ett viktigt drag för en fokusgrupp är att den kollektiva 

uppfattningen är mer värdefull än summan av individernas enskilda uppfattningar. Detta 

resonemang fördes inför denna undersökning som ett motiv till valet av fokusgrupp som 

metod, eftersom undersökarna anser att den dynamik som förekommer i en grupp bör leda till 

att ett bredare perspektiv fås på frågeställningen och att det är just gruppens gemensamma 

uppfattningar som är intressanta. Ett samtal i fokusgrupp får också lättare karaktären av att 

vara argumentativt (Wibeck 2010) på ett annat sätt än i ett dyadiskt samtal. Intervjuare och 

moderatorer behöver heller inte ifrågasätta och kräva förtydliganden i samma utsträckning 

som i en vanlig intervjusituation, eftersom detta ofta sker naturligt mellan gruppens deltagare 

själva. 

 

Ytterligare ett skäl för valet av metod är undersökarnas tidigare erfarenheter av personliga 

intervjuer som ansågs mer komplicerade med anledning av den asymmetriska relation som 

föreligger vid en intervju med två intervjuare som är avsevärt äldre än den enda intervjuade 

eleven. Vid användandet av fokusgrupper förflyttas makten från intervjuarna till deltagarna 

själva och det blir en mer avslappnad interaktion, vilket även Wibeck (2010) konstaterar.  
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3.2 Urval 

Då det kan antas att eleverna utgår från sina egna erfarenheter av lärare var det önskvärt att nå 

elever på olika skolor för att inte få synpunkter från elever som enbart haft samma lärare. 

Därför har undersökningen gjorts på tre olika skolor som ligger i olika kommuner i Skåne. 

Totalt antal fokusgrupper begränsades till fem, med anledning av uppsatsens omfång. 

Ålderskategorin som bestämdes för intervjupersonerna var elever i årskurs 9, eftersom 

undersökarna ville ha elever med så lång erfarenhet som möjligt av olika lärare och som på så 

sätt bildat sig fler åsikter i frågan. Elever på gymnasienivå valdes bort då allt för enhetliga 

grupper ville undvikas för att få en större spridning av uppfattningarna. 

 

Wibeck (2010) skriver i frågan om fokusgrupper att samförstånd och informationsutbyte sker 

bäst i grupper som är homogena när det gäller ålder och bakgrund. Därför talar Wibeck 

(2010) för att använda sig av redan existerande grupper eftersom det motverkar ängslan för att 

delta i diskussionen. Detta faktum avgjorde denna undersökningens val av att bilda 

fokusgrupper ur redan existerande klasser på högstadiet. 

 

När det gäller storleken på grupperna har sammansättningen gjorts med stöd av Wibecks 

(2010) rekommendationer. Här rekommenderas ett deltagarantal på mellan fyra och sex 

individer i varje grupp (a.a.). Andra rekommendationer som hittats, exempelvis Krueger och 

Casey (2009) anger fem till åtta personer som lämpligt antal, men av misstankar om att 

transkriptionsarbetet skulle försvåras samt eventuell bildning av subgrupper inom 

fokusgruppen, gjorde att det lägre antalet deltagare valdes. Fokusgrupperna som intervjuades 

hade alla mellan fyra och sex deltagare. Ingen uppdelning gjordes efter kön eftersom detta 

inte var av intresse för undersökningen. Det bedömdes att tre till fyra fokusgruppintervjuer 

skulle behövas för att få lämplig mängd material att analysera. Wibeck (2010) föreslår två till 

fyra fokusgrupper för en mindre undersökning, vilket detta får anses vara. En extra intervju 

genomfördes för att gardera och eventuellt kunna välja bort en mindre lyckad intervju, vilket 

emellertid inte gjordes.  

 

De skolor som valdes ut att bli tillfrågade om att delta i undersökningen var skolor där kontakt 

tidigare redan blivit etablerad eller skolor som geografiskt låg nära av praktiska skäl. Då 

intervjuarna var kända ansikten på de deltagande skolorna valdes klasser där egen 
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undervisning inte skett. Detta ansågs vara en förutsättning för att kunna inta en neutral roll 

som intervjuare och samtalsledare.  

 

3.2.1 Presentation av fokusgrupperna 

Alfaskolan, grupp A1 Fem intervjupersoner, varav två pojkar och tre flickor. 

Betaskolan, grupp B1 Sex intervjupersoner, varav fyra pojkar och två flickor. 

Betaskolan, grupp B2 Fem intervjupersoner, varav tre pojkar och två flickor. 

Gammaskolan, grupp C1 Fyra intervjupersoner, samtliga pojkar. 

Gammaskolan, grupp C2 Fem intervjupersoner, tre pojkar och två flickor.  

 

3.3 Tillförlitlighet 

Denscombe (2000) uttrycker förhållandet mellan neutralitet och kvalitativ forskning som 

delvis komplicerat till följd av att forskarens jag är en bit av själva verktyget i undersökningen 

och frågan är då huruvida undersökningen kan göras om med samma resultat. Författaren 

påtalar också intervjuareffekten, vilken innebär att intervjuarnas identitet får en påverkan på 

de svar och den sanningsenlighet som intervjun genererar (a.a.). Som tidigare nämnts var 

avsikten med valet av fokusgrupper som intervjuform just att minimera denna inverkan och 

göra situationen mer symmetrisk. En annan intention var att stärka de intervjuade elevernas 

känsla av att deras åsikter var värdefulla för undersökningen och intervjuarna antog en 

medvetet tillbakadragen roll, för att öka pålitligheten i det som yttrades av eleverna. Wibeck 

(2010) pekar också ut den semistrukturerade intervjuformen, med friare diskussioner, som 

lämplig när moderatorn ska ha en mer passiv roll. En medvetenhet om att det är en balansgång 

mellan att agera som aktiv lyssnare och ändå inta en neutral position är nödvändigt. Denna 

insikt hjälpte till att i intervjusituationen inta ett aktivt förhållningssätt för att hitta denna 

balans. En annan möjlighet som kunde utnyttjas var att två personer kunde agera som ett 

team, där en part var ansvarig för att samtalet hölls igång och den andra tog anteckningar och 

skötte praktiska saker som inspelningsutrustning och förtäring. Detta förhållande gjorde att en 

såkallad debriefing (a.a.) kunde hållas efter intervjuerna då upplevelsen och de första 

intrycken kunde diskuteras och noteras. 

 

Krueger och Casey (2009) uttrycker att målet för en kvalitativ undersökning är att förstå 

respondenternas tankar, varför moderatorn i sin roll kontinuerligt har bett om förtydliganden 

så snart något verkat tvetydigt eller oklart. Även här har det inneburit en fördel att vara två 

undersökare som kunnat resonera om betydelser och innebörder av det sagda i intervjun.  
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Inspelningarna samt transkriptionerna har också använts som ett medel att uppnå 

tillförlitlighet eftersom dessa kunnat konsulteras åtskilliga gånger för att göra ingående 

tolkningar av de meningar som kommit upp. En upptagning registrerar data objektivt 

(Denscombe 2000) och är på så sätt pålitligt. En ljudinspelning kan emellertid ha effekt på de 

intervjuade och den öppenhet som ges i svaren. Wibeck (2010) påpekar att det kan påverka så 

att vissa blir nervösa och blyga. I denna undersöknings intervjuer upplevdes det som att en 

medvetenhet om att inspelning skedde fanns i början av samtalet och skapade en viss 

tillbakadragenhet, medan detta efterhand som intervjun fortskred dämpades. En viss 

avdramatisering gjordes också genom information att inspelningen endast skulle avlyssnas av 

undersökarna samt eventuellt handledare och examinator.  

 

Det fanns också en medvetenhet om att forskarna själva har en betydelse som det främsta 

verktyget i insamlingen såväl som vid analysen. Undvikandet av människorna bakom 

undersökningen och tolkningar, med bakgrund, attityder, värderingar och kunskap ansågs 

oundvikligt och tillika önskvärt, vilket den kvalitativa metoden ofta förknippas med 

(Denscombe 2000).  

 

En strävan efter objektivitet har funnits under hela arbetets gång, men trots allt kan det inte 

bortses från att en viss subjektivitet träder in då tolkningar och görs, både i form av 

förförståelse och av det urval som faktiskt görs i en redovisning. Som tidigare nämnts anser 

Johansson (2003) att det som elever säger endast ska tolkas, inte värderas. Ett kritiskt 

förhållningssätt har dock eftersträvats i arbetet med intervjufrågorna, urval av material och vid 

analysen av resultatet då litteraturen lyftes in och jämfördes med detta.  

 

3.4 Etiska överväganden  

Enligt Wibeck (2010) så kan det hävdas att fokusgrupper är tilltalande ur etisk synpunkt då 

individerna här kan låta sin röst bli hörd på villkor som är mer deras egna än vid personliga 

och mer styrda intervjuformer. I en gruppdiskussion kan den enskilde välja att inte uttala sig 

om ett ämne upplevs som känsligt (a.a.). Detta etiska skäl var av stor vikt vid valet av 

intervjumetod för undersökningen. 

 

När det gäller forskningsetiska frågor har denna undersökning uppmärksammat de krav som 

Vetenskapsrådet (2002) ställer för forskning som behandlar människors åsikter och tankar i 
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samhällsvetenskaplig forskning. Informationskravet uppfylldes genom den information som 

givits till skolledare, lärare och elever i form av samtal och det missiv (se bilaga 1), som 

presenterades före undersökningens utförande. Här informerades om undersökningens syfte, 

vilka undersökarna var och hur det hela skulle gå tillväga. Kravet på samtycke tillgodosågs 

genom att informanterna via ett missiv (se bilaga 2) själva fick ta ställning till sin medverkan i 

undersökningen. Eleverna som undersökningen riktade sig till har också fyllt femton år, vilket 

är den ålder som Vetenskapsrådet (2002) nämner som gräns för eget beslut för unga att delta i 

undersökningar, utan målsmans godkännande. När det gäller konfidentialitet så har detta tagits 

i beaktande när eleverna underrättades om den anonymitet som skulle gälla den skriftliga 

rapporten, där fingerade namn på såväl dem själva som på skolan de går på används. Likaså 

upplystes informanterna om intervjuarnas sekretess vad gäller det som sades i 

intervjusituationen. Slutligen uppfylldes nyttjandekravet genom att det material i form av 

transkriptioner och ljudinspelningar kommer att hanteras varsamt av undersökarna och 

förstöras efter arbetets slutförande.  

 

3.5 Genomförande 

Lämpliga skolor kontaktades och tillfrågades om deltagande i undersökningen genom 

missivutskick (se bilaga 1) och telefonsamtal. Efter att intervjutillfällenas tid och datum 

avtalats skickades ytterligare ett missiv riktat till eleverna ut (se bilaga 2) där de kunde ta 

ställning till personligt deltagande. Dessutom innehöll detta undersökningens kärnfråga om 

hur en bra lärare ska vara. Syftet med detta var dels en ansats att få eleven att samla sina 

tankar kring ämnet och förbereda sig inför intervjun, dels var svaren på dessa avsedda att 

användas som gemensam startpunkt och stimulusmaterial (Wibeck 2010) för den 

gruppdiskussion som skulle äga rum. Missivet delades ut och samlades in av respektive 

klassföreståndare för att senare återfås innan intervjutillfällena. 

 

På Betaskolan var en lärare behjälplig med att dela in eleverna i två grupper som antogs skulle 

fungera bra ur diskussionssynpunkt. Alfaskolan genererade endast en grupp och 

Gammaskolans två grupper delades in slumpmässigt. På samtliga tre skolor ägde 

fokusgruppsdiskussionen rum i tillgänglig lokal på skolan och diskussionerna tog ungefär 

trettio minuter vardera i anspråk. Vid samtliga tillfällen bjöds det på enklare förtäring och 

placeringen av informanterna gjordes i en grupp där alla kunde se varandra för att så långt 

som möjligt erbjuda en samtalsvänlig miljö (Krueger & Casey 2009).  De genomförda 
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intervjuerna bandades, vilket deltagarna informerades om och gav sitt tillstånd till. 

Anteckningar fördes av den av undersökarna som inte var samtalsledare.  

 

Inledningsvis ställdes öppningsfrågor (Wibeck 2010) som innebar att deltagarna skulle få en 

känsla av att de hade något gemensamt och var experter på det som eftersöktes. Vidare 

användes svaren på missivfrågan som stimulusmaterial. Deltagarna diskuterade svaren för att 

delge de tankar och argument som låg bakom de begrepp som svaren innehöll. Därefter 

listades och rangordnades det som man gemensamt kom fram till som det viktigaste för hur en 

bra lärare ska vara. Detta angreppssätt användes både för att undersökarna ville höra de tankar 

som låg bakom resonemangen och för att främja engagemanget i diskussionen (Krueger & 

Casey 2009). För övrigt fördes samtalet framåt med vidareutvecklande frågor som grundades i 

elevernas resonemang. Efteråt transkriberades de bandade intervjuerna efter nivå II enligt 

Wibecks (2010) rangordning, vilket innebär en ordagrann återgivning, med få förenklingar i 

skriftspråket. Direktiven ifråga om skrivregler från Språkrådet (2008) har därefter följts i 

möjligaste mån vid återgivandet av dessa intervjuer. I analysarbetet sammanställdes 

fokusgruppens samtal i olika kategorier och analyserades med utgångspunkt i uppsatsen 

frågeställning och den litteraturgenomgång som gjorts. 

 

4 Resultat och analys 
Här varvas resultat och analys efter det innehåll och de teman som framkommit i 

undersökningens primärmaterial. Resultatet har delats in i lämpliga kategorier efter elevernas 

uppfattningar om hur en bra lärare ska vara och i samband med denna kategorisering 

analyseras dessa uppfattningar ur barns perspektiv.  

 

4.1 Grundläggande goda lärarkvalitéer  

Under intervjuerna behandlades många olika uppfattningar om vad som är viktiga kvalitéer 

hos en bra lärare. Somliga begrepp var ständigt återkommande i samtliga fokusgrupper och 

dessa benämns här som grundläggande kvalitéer då de uppfattades som speciellt 

betydelsefulla ur elevernas perspektiv.  

 

4.1.1 Skapande av arbetsro 

Inledningsvis använde eleverna ofta begreppet sträng för att definiera hur en bra lärare är. 

Många utsagor berörde vikten av att läraren har ett strikt förhållningssätt gentemot eleverna.  
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– Sen ska dom inte vara för mesiga heller. Enligt mig är det bra ifall läraren är så där sträng. Så 

att det blir kontroll på klassen. (B1) 

 

När eleverna ombads att förklara närmare vad det innebär att vara en sträng lärare, blev det 

tydligt att det som menades inte syftade på en strikthet och hård disciplin, utan det som 

egentligen avsågs var lärarens förmåga att skapa arbetsro i klassrummet. 

 

– Men alltså det jag menar med sträng det är inte att de inte ska kunna ta förslag utav elever utan 

mer att de ska kunna, kunna hålla koll på klassen att typ: Kan du bara vara tyst nu och göra det 

du ska! Inte: Kan du vara så jättesnäll och ta, ta det lite lugnare här. (B1) 

 

– Det e nog den bästa läraren som har koll i vår klass, av alla lärare vi har. 

– Vad menar du med att hålla koll? 

– Alltså, få arbetsro. (B2) 

 

– Alla vill nog ha lugn och ro men det blir inte det för läraren måste ändå ta det. Även om 

eleverna vill så måste ändå läraren säga att... fine. (B1) 

 

Vi uppfattade av elevintervjuerna att arbetsro var en grundförutsättning för en fungerande 

klassrumsverksamhet. Vi tolkar det som att om läraren inte kan skapa arbetsro kan ingen 

meningsfull undervisning bedrivas. Utan arbetsro gör det ingen skillnad om läraren i övrigt är 

en skicklig pedagog som är kunnig i sitt ämne eller har en vilja att förmedla kunskap. När 

arbetsro skapas finns en fungerande arbetsstruktur där eleverna respekterar läraren, varandra 

och det innehåll som ska behandlas. Lektionen får ett gemensamt fokus på uppgiften, vilket 

kan generera en känsla av meningsfullhet. Att arbetsro ska komma till stånd ligger på lärarens 

ansvar, därför är begreppet så frekvent förekommande i diskussionen om vad som 

kännetecknar en bra lärare. Som en elev påpekar vill förmodligen samtliga elever ha en 

behaglig arbetsmiljö, men är oförmögna att själva åstadkomma en sådan utan ett vuxenstöd. 

 

4.1.2 Didaktiska färdigheter 

Många av diskussionerna handlade om kvalitéer och egenskaper som har med lärares förmåga 

att undervisa att göra. Eleverna talade mycket om hur lärare kan göra för att skapa intresse 

och motivera dem i skolarbetet. Ofta uppskattades lärares kunnighet i sitt ämne och förmågan 

att entusiasmera sina elever. Det ansågs bra om lärare kunde levandegöra innehållet istället 

för att enbart rada upp fakta.  
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– Berätta, berättelser om det man ska... berätta det på ett intressant sätt. Kanske gå en annan väg 

för att få det så intressant som möjligt. (B2) 

 

Flera angav hur viktigt det var att lärare kunde förklara och vara tydliga i sin undervisning. 

Det betonades att en del elever behöver förtydliganden och alternativa förklaringar för att 

kunna tillgodogöra sig kunskapen i fråga. 

 

– Ja att läraren förklarar om igen. Och det är också viktigt tycker jag.  

– Det är inte många lärare som gör det.  

– Att man ska ha tålamod och typ om man inte fattar. Vissa elever har lite svårt för att förstå. 

(C1) 

 

En annan aspekt som berördes var vikten av att inte gå för fort fram i undervisningen. 

Eleverna uppfattar att de lär sig mer om de får ett större djup i ett smalare innehåll än vid 

ytliga genomgångar på ett alltför brett område. Dessutom är detta arbetssätt inte lika 

stressande för eleverna. 

 

– Hon tar det i rätt takt också, hon tar det inte för snabbt. 

  – Hon stressar ingen. 

– Nej, hon tar det så, har alla verkligen förstått, har alla skrivit ner? (B2) 

 

Ytterligare didaktiska kvalitéer som ansågs viktiga var lärares förmåga att variera 

undervisningen under en lektion för att undvika enformighet. Likaså var god förberedelse och 

planering av såväl enstaka lektioner som hela arbetsområden betydelsefulla kvalitéer. 

 

Det som eleverna anger som viktiga didaktiska kvalitéer tyder vi som ännu en förutsättning 

för att elever ska kunna lyckas i sitt skolarbete. Om lärare kan skapa intresse och motivera 

elever till att behålla detta intresse, genom variation och planering, är grunden lagd för goda 

resultat. Lärares pedagogiska skicklighet i att anpassa förklaringar och tempo till alla sina 

elever är också väsentligt för ett lyckat skolarbete. Att lärare är villiga att investera det 

engagemang och den tid som det innebär, anser vi visar på en respekt och ett hänsynstagande 

mot elever, vilket dessa urskiljer och uppskattar av sina lärare.  
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4.2 Relationsorienterade kvalitéer 

Förutom de grundläggande goda lärarkvalitéerna som samtliga intervjuade elever 

efterfrågade, kunde vi urskilja ett mönster där de olika fokusgruppernas uppfattningar skiljde 

sig åt. Vi har valt att dela upp dem i två kategorier, varav eleverna i den ena benämns som 

relationssökande, som mer talar om lärarnas relationsorienterade kvalitéer vilka redogörs för i 

detta avsnitt. Övriga, vilka benämns som kunskapsfokuserade och efterfrågar mer 

kunskapsorienterade kvalitéer hos en bra lärare, presenteras därefter. 

 

Vi fann att tre av fokusgruppernas uppfattningar var mer relationssökande i intervjusamtalen: 

Betaskolans, grupp B1 och B2, samt Gammaskolans, grupp C1. Det som var mest frekvent 

förekommande i diskussionerna om de relationsorienterade kvalitéerna behandlade hur lärarna 

skapar en god stämning i klassrummet. Eleverna tyckte om de lärare som var glada, trevliga 

och de som gick att skämta med. 

 

– Och så kommer hon Hej! Hej! såhär och välkomnar en in. 

– Och så säger man ett skämt så skrattar hon med och så. (B2) 

 

– Och det går liksom att skämta med dom utan att dom tar illa upp eller så. (B2) 

 

– Ja och hon har alltid leende på läpparna liksom. (B2) 

 

– Det blir ju o gå in på lektionen för har du en lärare som är väldigt otrevlig och sådär då vill du 

ju inte gå in på lektionen, det vill man ju inte. (B1) 

 

På samma sätt kunde eleverna ge exempel på lärare vars beteende inte ansågs lika bra då de 

bidrog till en mer otrevlig atmosfär. Detta formulerades genom en sämre stämning, 

nedtryckande av eleverna och en ton av ironi. 

 

– Hon tar dö på all stämning. Hon gör ju det. 

– Som på fredag när alla är på gott humör, sen när vi har henne så är alla döda.  

– Förstört hela helgen. (C1) 

 

– Men samtidigt trycker hon ner en som hon försöker berömma en. (C1) 

 

– Hon gör det alltid på ett ironiskt sätt. Som: Det gör inget alla gör fel! Men på ett ironiskt sätt 

säger hon det. (C1) 
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Ett annat tecken på att en lärare ansågs vara bra var deras engagemang för eleverna, vilket 

uttrycktes som att lärarna brydde sig om hur de mådde och tog tag i detta utanför 

klassrumssituationen. Det var tydligt med vilken värme eleverna pratade om dessa lärare, då 

detta verkade ha en stor betydelse för dessa elever. 

 

– Ja det e en bra lärare typ, lite som en bra kompis, fast inte mer som en kompis än som en 

lärare. 

– Man ska kunna snacka med dom också. (B2) 

 

– Hon ringer hem och sånt också. När det går dåligt. (C1) 

 

– Alltså hon bryr sig om eleverna. Hon ser ju om det är något fel och så. Alltså det är ju inte 

under lektionen utan hon kanske kommer efter. (C1) 

 

Emellertid framkom det att det finns tydliga gränser och regler för hur detta engagemang får 

gå till: 

 

– En lärare får inte tvinga sig på att vilja bli kompis med någon utan dom får liksom vara sig 

själva och sen så får liksom eleverna försöka knyta an till det /…/ 

- /…/Läraren kanske kan säga att om du vill prata kan du komma till mig, men det e liksom en 

gång och sen räcker det /…/ 

- /…/Att man ändå håller det lite isär. 

Ja, dom ska inte lägga sig i ens privatliv. (B2) 

 

Här visar eleverna hur ett förhållande till läraren inte får ta sig en för privat prägel. De 

uppskattar att lärare finns tillgängliga för att skapa en relation, men den ska enbart komma till 

stånd på initiativ från elever själva. 

 

De relationssökande elevernas uppfattningar om bra lärare beskrev läraren som någon man 

hade respekt för och som man kunde se upp till. Om respekt fanns för en lärare var det ofta 

kopplat till dennes förmåga att skapa arbetsro i klassrummet. 

 

– Jag tror det har mycket med att göra, ifall man har respekt för lärarna överhuvudtaget. (B2) 

 

– Nån som man ser upp till och så. (B2) 
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En annan bidragande faktor till en bra lärare låg i deras uppträdande, vilket kunde visa sig vid 

stressigare perioder. En elev som talade om en mindre bra lärare påpekade hur rösten bidrog 

till att påverka hela stämningen för en lektion. Senare under samma intervju togs ett annat 

positivt exempel på en lärare, vars uppträdande inte påverkades av yttre omständigheter.   

 

– Lite så här sträng i sin röst, så jag tror rösten har väldigt mycket, asså intryck på hur man…  

– Men det e ju också hur man utstrålar… (B2) 

 

– Visst säger hon till en att det e mycket och göra och att det kan bli stressigt, men hon gör det 

ändå på ett lugnt sätt liksom. 

– Hon har den lugna tonen. (B2) 

 

Andra kvalitéer som framkom under diskussionerna som kan känneteckna en bra lärare var att 

de var personliga och utåtriktade, hade förmågan att uppmuntra eleverna, ej favoriserade, 

samt att de inte kränkte eleverna genom att peka ut dem inför andra.  

 

4.2.1 Relationsorienterade lärares elevsyn 

I vår analys av de relationssökande elevernas uppfattningar och beskrivningar av goda lärare 

kunde vi skönja ett visst förhållningssätt som vi anser speglar en viss elevsyn hos dessa lärare. 

De lärare som har ett trevligt bemötande och välkomnande sätt, som bryr sig, visar respekt 

samt utstrålar ett lugn, ger uttryck för att de är måna om sina elever. De är angelägna om att 

eleverna har förstått undervisningsinnehållet och ser det som sitt ansvar och sitt uppdrag att de 

faktiskt gör det. Detta gör att eleven ses som en aktiv individ och inte som ett objekt i 

lärandeprocessen. Uppfattningar hos elever, som önskar relationsorienterade kvalitéer hos 

lärare, kan således sammanfattas med ett citat från en av eleverna: 

 

– Allt hänger på vad man är van med, men det är inte bara hur dom undervisar utan hur dom är 

mot elever också. (C1) 

 

4.3 Kunskapsorienterade kvalitéer 

Andra elevers uppfattningar i undersökningen bedömdes vara mer kunskapsfokuserade 

rörande hur en bra lärare ska vara. De två fokusgrupperna Alfaskolan, grupp A1 och 

Gammaskolan, grupp C2 betonade oftare kunskapsorienterade kvalitéer som viktiga. Redan i 

inledningen av intervjuerna angavs ett perspektiv som tydligt syftade på att det var kunskapen 
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i undervisningssituationen som var det väsentliga, inte det relationella. Nedan redogörs för en 

elevs uttalanden om hur en bra lärare ska vara. 

 

– Ska väl kunna det den sysslar med. Och ska va väldigt seriös, ta det på allvar, så det inte blir 

en massa trams och ja en massa sånt, tramsigheter /…/ 

- /…/Man får ha lite kul ibland, men det e viktigt att man lär sig nåt och klassen, så man kan ju 

ha nån rolig lektion nån gång och sen lite mer seriöst nån gång. (C2) 

 

Här läggs tonvikten på att det är det sakliga som ska behandlas. I klassrummet ligger fokus på 

det som ska läras och ger inte mycket utrymme för underhållande förströelser utan mening. 

Vidare rörde diskussionerna sig om olika förfaringssätt som en lärare behöver för att eleverna 

ska känna sig nöjda med undervisningen. 

 

– Lite mer på att lära ut kanske och förklara. Det e också ganska viktigt. (C2) 

 

– Asså ge positiv kritik... det e ju bra men fånga ens intresse det e då alla lär sig. (A1) 

 

Under intervjun fördes ett resonemang om huruvida det var viktigt att ha roligt under en 

lektion för att den skulle anses vara bra. Även här betonades det att det inte var nöjet i sig som 

var av betydelse, utan detta fick mer karaktären av en bieffekt av lärande. 

 

– Vi e ju inte här riktigt för att ha kul men asså det e ju, positivt om dom har det. Men det bästa e 

ju att kunna, asså man kan lära sig nåt och ändå liksom uppskatta det. Du känner inte att det e 

tråkigt eller på något vis. (A1) 

 

– Det e liksom kul att lära sig. (A1) 

 

I sina beskrivningar av sina nuvarande lärare som eleverna betraktade som bra, framkom 

kvalitéer som skildrade deras kunnighet, deras engagemang för ämnet samt deras uppriktiga 

intresse för elevernas kunskapsinhämtande.  

 

– Han e begåvad. 

– Han har liksom inte papper som han står och bläddrar i så utan han har det i huvudet. 

– Och han e väldigt intresserad av hela ämnet han undervisar. Han e inte bara sån som läser ur 

böcker utan han åker även till ställen. (C2) 
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– Det e mer att varje redovisning han har på tavlan eller nånting så pratar han på det viset så man 

blir fångad och asså vill veta mer, man blir väldigt intresserad o så. (A1) 

 

– Om du har missat ett test eller du ligger typ under g-nivån, så brukar hon typ säga att du kan 

träffa mig här imorgon så kan vi ta det testet. 

– Hon tar sina egna raster på vår tid, vilket e väldigt bra faktiskt, det e bra. Det e det om man har 

en chans på sin egen tid. (C2) 

 

Den uppskattning som visades för dessa lärare rörde sig om deras professionalitet som 

kunskapsförmedlare och experter, istället för personliga egenskaper och social kompetens. De 

kunskapsfokuserade eleverna blir stimulerade av lärare med god ämneskompetens och tar 

intryck av deras motivation för ett innehåll. De värdesätter även lärares engagemang för deras 

kunskapsutveckling och att de vid flera tillfällen får möjligheter till att visa detta.  

 

Under intervjuerna talades det inte mycket om relationella aspekter. Inte ens då de blev 

tillfrågade om det var viktigt att få tid och tillfällen med lärare för att utveckla en personlig 

relation, framstod detta som angeläget. Ett citat kan sammanfattande belysa denna inställning 

hos dessa elevgrupper: 

 

– Man brukar inte prata privat. (A1) 

 

4.3.1 Kunskapsorienterade lärares elevsyn 

De lärare som beskrivs som goda av de kunskapsfokuserade eleverna, speglar en annan 

elevsyn än den som de med relationsorienterade kvalitéer har. Dessa lärare ser sig som 

kunskapsförmedlare vars roll är att överföra information som tas emot av eleverna likt tomma 

kärl. Lärarna är experter och delar med sig av sitt kunnande genom ett förmedlande som 

fångar intresset bland dessa elever. De är angelägna om att förse eleverna med flera tillfällen 

att visa sin kunskap så att de kan mäta den. Däremot har dessa lärare en inställning att om 

eleverna inte lyckas tillgodogöra sig den kunskap som är avsedd, ligger ansvaret på eleverna 

och inte på den undervisande läraren. Det sistnämnda var inget som de kunskapsfokuserade 

eleverna uttryckte, utan blev först synligt i en jämförelse av en specifik lärare som båda 

grupperna på Gammaskolan talade om. Enligt grupp C2 var detta en av deras absolut bästa 

lärare, medan grupp C1 var av en annan åsikt: 

 

– Det är hennes inställning, att hon inte accepterar. 
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- /…/ Och så läser hon upp en sån artikel. Hon läste den. 

Om duktiga elever.  

– Ja, den där. Sen snackade hon med mig och Pelle med om den där. Senare en vecka. Du kan 

om du vill, varför bevisar du inte att du är duktig och sånt skit. Men samtidigt trycker hon ner en 

som hon försöker berömma en. (C1) 

 

Av intervjuerna framgår det tydligt att elevers låga prestationsresultat, enligt läraren, beror på 

deras ovilja till ansträngning och inte på en bristande pedagogik. 

 

4.4 Skillnader i elevgruppernas uppfattningar 

De uppdelningar vi har gjort av gruppernas uppfattningar som relationssökande respektive 

kunskapsfokuserade, ska inte ses som en absolut indelning. Inga gruppers uppfattningar var 

renodlade i endera riktningen. Däremot fanns tendenser till att eleverna i en fokusgrupp 

föredrog kvalitéer hos en lärare som kunde kategoriseras som antingen orienterade kring 

relation eller hade ett kunskapsfokus. Vad dessa åsiktsskillnader kan bero på anser vi kunna 

ha sin grund i elevernas attityder och förhållningssätt gentemot skolan, kanske även något 

som pekar på vilka sociala eller omsorgsrelaterade behov eleverna har för att motiveras i sitt 

skolarbete. 

 

En första ledtråd till varför utsagorna i grupperna B1, B2 och C1 kategoriserades som 

relationssökande låg i en del implicita antaganden som gjordes både före och efter 

intervjutillfällena, samt de intryck som grupperna gav under intervjuerna i sin helhet. 

Grupperna B1 och B2, som gick i samma klass, gav en föreställning av att vara en pratglad 

och diskussionsvänlig klass med god sammanhållning. De föreföll värdesätta sociala band 

framför höga prestationer i skolan. Samtalens inriktning på lärares relationsinriktade kvalitéer 

kan vara en spegling av klassens öppna och utåtriktade sätt. Antagandet om klassens 

prestationsnivå grundade sig även i ett uttalande om en mindre oenighet de hade haft med en 

lärare. 

 

- … säger att vi har varit korkade och sånt för att vi har haft dåliga betyg och inte vill nånting o 

sånt. (B2) 

 

Grupp C1s uppfattningar upplevdes på ett liknande vis. Eftersom även de ofta diskuterade 

lärares relationella kvalitéer kan detta tyda på ett sökande efter bekräftelse som kanske inte 
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blir tillgodosett i andra omgivningar. Även om drivkraften inte var att nå de högsta betygen, 

söktes ändå en verifiering på att deras insatser var betydelsefulla. 

 

– När nån elev jobbar bra liksom så ska han kunna se det. Så han inte fokuserar varje gång på 

dom bästa liksom. (C1) 

 

De övriga grupperna A1s och C2s uppfattningar upplevdes annorlunda, vilken gjorde att de 

kategoriserades som kunskapsfokuserade. Här signaleras redan en inre motivation för 

skolarbetet som inte behövde förstärkas genom relationer till lärarna. Innan intervjutillfället 

med grupp A1 blev vi informerade av elevernas mentor att klassen ifråga var otroligt duktig 

och arbetsvillig, men de hade svårt för diskussionsuppgifter, vilket också tydligt framkom 

under intervjun. Detta ledde till det implicita antagandet att eftersom denna klass var tyst och 

arbetsvillig fanns inte samma krav på lärares relationella kvalitéer för att skapa en 

arbetsfokuserad lärandemiljö. Grupp C2s uppfattningar gav ett liknande intryck där 

skolarbetet var självmotiverat. Inte heller här förekom livliga diskussioner, vilket kan leda till 

samma antagande som för föregående grupp. De hade inga särskilda anspråk på lärares 

personliga kvalitéer för att bli intresserade av innehållet. 

 

– Blir ni mer motiverade då? 

– Ja men, både vi och han e ju ganska motiverade. (C2) 

 

5 Diskussion 
Resultaten av denna kvalitativa undersökning visar att vissa lärarkvalitéer, såsom förmågan 

att skapa arbetsro och olika didaktiska färdigheter är enligt elevers uppfattningar, 

grundläggande för att en lärare ska anses som bra. Förutom dessa kvalitéer kan uppfattningar 

om en bra lärare delas in i relationsorienterade samt kunskapsorienterade kvalitéer, vilka var 

beroende av elevernas olika perspektiv. Vi menar att för att anses som en bra lärare av 

samtliga elever krävs kvalitéer av båda slagen.  

 

Vår uppfattning är att skapandet av arbetsro är essentiellt för att en pedagogisk process ska 

kunna äga rum och att detta idag är tydligt kopplat till de relationer som finns i klassrummet. 

Eftersom läraren faktiskt är där av egen fri vilja och eleverna inte är det så är det rimligt att 

det också är lärarens skyldighet i sin ledarroll att upprätta de goda relationer som krävs. 

Resultatet som framkom om arbetsro som en grundförutsättning för lärande i den pedagogiska 
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miljön stöds utav Aspelins (2010b) antagande att lärarna i dagens postmoderna samhälle inte 

längre har en given auktoritet enbart i sin yrkesroll. Istället måste ett tillfredsställande socialt 

klimat byggas på de relationer som lärare och elever skapar tillsammans, men under lärarens 

ansvar. Även Juul och Jensen (2003) stöder detta då de menar att unga elevers lydnad har 

ersatts av ifrågasättande och fritt uttryckande av åsikter, vilket dessutom anses önskvärt i 

dagens samhälle. Eleverna återkommer hela tiden till den önskvärda arbetsron och att det är 

något som läraren aktivt måste skapa. Vilka universella medel som används och hur denna 

arbetsro skapas framkommer emellertid inte ur elevernas berättelser. Istället lämnas detta 

ansvar över på läraren i sin roll som ledare för gruppen. En parallell kan dras till Aspelins 

(1999a) relationskombination att om elevers behov i för hög utsträckning får styra 

undervisningssituationen leder detta till en rollförvirring.  

 

De didaktiska förmågorna är även de något grundläggande i vårt yrke som lärare. Det 

definierar vad vi är, vårt expertområde. Utan didaktik är vi antingen ämnesspecialister eller 

terapeuter, lekmän som inte har förmågan att lära ut. Förmodligen är det därför som eleverna 

ofta poängterar vikten av de goda lärarnas didaktiska förmågor. Jenner (2004) som talar om 

att motivation skapas i hur vi blir bemötta och våra chanser till att lyckas, kan ta avstamp i de 

didaktiska förutsättningarna. Om en lärare utifrån elevers förutsättningar och förkunskaper 

kan göra en undervisning baserad på passande planering, variation, instruktion och lämpligt 

tempo, stärks elevers självkänsla vilket kan leda till en uppåtgående spiral av motivation, 

självkänsla och lärande. Vikten av dessa didaktiska aspekter berörs också i litteraturen. Rätt 

tempo är viktigt för att undvika hets och stress (Aspelin 2010b), elevers gensvar ställer krav 

på variation och instruktion samt anpassning av undervisningsmetod (Lewthwaite & 

McMillan 2010), att vara förberedd med god planering är inte heller att förakta (Walker 

2008). För elever framstår olika didaktiska angreppssätt som betydelsefulla för att skapa 

intresse för ämnet. De lärare som dessutom engagerar sig och har tålamod visar på respekt för 

eleverna som individer med olika förutsättningar, vilket eleverna kan uppfatta och värderar 

därmed dessa lärare högt. Sammanfattningsvis kan sägas att lärare med goda didaktiska 

förmågor visar på stor yrkeskompetens. 

 

Orlenius (2001) menar att föreställningarna om oss själva skapas genom samspel med andra. 

Därmed kan vi i analysen av elevernas uppfattningar urskilja olika elevsyner hos de lärare 

som omtalats eftersom dessa beskrivningar skildrar hur eleverna tror att de blir betraktade. De 

kunskapsorienterade lärarna kan härröras till den materialistiska människosynen och den 



 

38 

 

relationsorienterade som en blandning av den sociala och den humanistiska (Maltén 2003). 

Precis som Juul och Jensen (2003) vill vi också uppmana till att lärare regelbundet ska 

reflektera över sin elevsyn för att undvika stereotypt bemötande som kan orsaka negativt 

beteende. Likaså är en situationsanpassa människosyn betydelsefull för att varje individ ska 

bli respektfullt bemött.  

 

Skolan som institution är av tradition kunskapsförmedlande och det är därför den existerar. 

Förutom skolans fostrande uppdrag legitimeras skolan genom den kunskap som ska inhämtas 

av eleverna. För en del elever i undersökningen var det just kunskapsuppdraget och 

prestationskravet som var det självklara syftet med deras skolgång. Därmed ansågs en bra 

lärare vara en sådan som var mycket kunnig och med stort intresse för sitt ämne, nästan som 

en personifiering av detsamma för eleverna. Dessutom värdesattes att lärarnas fokusering låg 

på elevernas kunskapsinhämtning och inte på det privata planet. Detta tolkas som att 

kunskapsfokuserade elever är nöjda med Ziehes (2003) så kallade förtingligande av skolan 

och att psykologiseringen lämnas därhän. Även Juul och Jensen (2003) påpekar att inte alla 

elever har behovet av en närmare kontakt än den som ges till hela klassen. Vår teori är att 

dessa elever inte hade något omsorgsbehov som behövde bli tillgodosett i skolan då detta 

möjligtvis blev tillfredsställt i andra miljöer. Därmed kunde de koncentrera sig på 

kunskapsinhämtningen i skolans verksamhet. För övrigt fanns redan en inre motivation till att 

utföra skolarbetet som då inte heller behövde motiveras genom nära relationer med lärare. 

 

Av erfarenhet vet vi att inte alla elever har samma inre motivation till skolarbete eller ens ser 

det som meningsfullt. Dessa elever kräver någonting utöver en renodlad kunskapsförmedling 

från lärare. Tidigare forskning visar att tätare relationer mellan lärare och elever på 

högstadienivå kan leda till högkvalitativt lärande samt höja elevernas studieresultat 

(Hargreaves 2000; McClure et al. 2010). Här blir även Jenners (2004) teori om motivation 

och bemötande åter aktuell. Då det är motivationen som sätter processer i rörelse blir 

relationerna i skolan avgörande för att dessa elever ska utvecklas. Motivationen kan vi som 

lärare skapa genom ett specifikt bemötande, vilket eleverna anger väldigt tydligt i 

intervjuerna. Förutom att lärare gärna ska vara glada, ha humor och kunna skämta med 

eleverna krävs en autenticitet i kommunikationen så att det verbala och det icke-verbala 

stämmer överens i lärarens framtoning (Aspelin 1999a, 2010b; Juul & Jensen 2003). På 

samma sätt som dessa goda egenskaper i en lärares beteende kan bidra till motivation så kan 

det motsatta uppträdandet leda till ett kvävande av motivationen. En del elever var också 
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känsliga för det dubbla budskapet i vissa lärares kommunikation. Ironi och falskt beröm sågs 

inte med blida ögon och dessa lärare rankades inte högt.  

 

Personliga och äkta relationer till eleverna, där en lärare genuint bryr sig om eleven som 

person verkar vara något som en del lärare har och andra inte. Många av Walkers (2008) 

punkter för en bra lärare berör egenskaper som har att göra med lärarens engagemang för sina 

elever. Även Lewthwaite och McMillan (2010) har kommit fram till att för att vara en idealisk 

lärare ska denne bry sig om sina elever och deras framgång i skolarbetet. Juul och Jensen 

(2003) behandlar den uppdelning av professionell och privat sfär som en del lärare gör, men 

inte alla elever, vilket också kommer till uttryck i vår undersökning. Relationssökande elever 

värderar lärare högt som visade engagemang som sträckte sig utanför skolans ramar. Detta 

kan kopplas till Beutel (2010), som framhåller lärare som ser sig själva som mentorer där 

lärare-elevrelationen ges stor betydelse. De relationssökande eleverna i vår undersökning 

betonade emellertid vikten av att alla personliga relationer med lärare skulle ske på elevers 

egna villkor. Lärare ska vara tillgängliga för att möjliggöra en relation på elevernas initiativ. 

Aspelin (1999a, 2010b) diskuterar hur närhet och distans i relationen måste upprätthållas för 

att inte resultera i missriktad omsorg. Vår uppfattning är att lärare måste vara tillgängliga för 

de elever som har ett större omsorgsbehov, men samtidigt vara lyhörda för när denna omtanke 

inte är önskvärd.  

 

Vi vet nu att för att anses som en bra lärare av elever i årskurs 9 måste god didaktik tillämpas 

och arbetsro finnas. Om lärare har kunskapsorienterade kvalitéer kan de nå ut till de 

kunskapsfokuserade eleverna. För att kunna betraktas som bra av samtliga elever, även de 

med ett större omsorgsbehov, behövs relationsorienterade kvalitéer. Det kan uppfattas som en 

diskussion om vad som är mål och medel i skolans verksamhet. Antingen används relationen 

som ett medel för att nå målet: kunskap, vilket kan verka logiskt eftersom det är därför skolan 

en gång instiftades. Alternativt kan kunskapsinnehållet användas som medel för att uppnå 

goda relationer, vilka då närmast kan härröras till skolans demokratiska och fostrande 

uppdrag. Vi menar att kunskapen fortfarande ska vara det självklara målet för skolans 

verksamhet men, precis som intervjuade elever och litteraturen påpekar, är relationen av en 

alltmer växande betydelse för att kunna nå detta mål. Eftersom de traditionella 

auktoritetsrollerna försvinner måste lärare sträva efter det som Aspelin (1999a) benämner som 

samklang och balans mellan lärares och elevers behov. Trots att vi lutar mot att sätta 

kunskapen som mål vill vi ändå betona att kunskap och relationer är så starkt förknippade att 
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de förutsätter varandra, vilket även Maltén (2003) hävdar. Det är helt enkelt omöjligt att 

bortse från lärare-elevrelationens betydelse för att kunna anses som en bra lärare i dagens 

skola. Tidigare forskning har visat att en hög Proximity och en hög Influence är det som 

betecknar goda lärare (den Brok, Levy et al. 2005; den Brok, Fisher, et al. 2005), och de 

tidigare undersökningar som har letat efter specifikt goda egenskaper kan alla härröras till 

Proximity (Lawler et al. 2007; Sztejnberg et al. 2004; Wubbels & Levy, 1989). Av det som 

framkommit i denna undersökning vill vi hålla med om att båda begreppen är viktiga för 

lärare då vi drar paralleller mellan Proximity och relationsorienterade kvalitéer, samtidigt som 

paralleller kan dras mellan Influence och grundläggande samt kunskapsorienterade kvalitéer. 

Påpekandet som görs av den Brok, Levy et al. (2005) och den Brok, Fisher, et al. (2005) om 

att de resultat om lärarbeteenden som anses bra kanske endast är möjliga med 

studiemotiverade elever, ifrågasätter vi. Då de har visat att Proximity, eller 

relationsorienterade kvalitéer har störst inverkan på bland annat ämnesmotivation, tror vi att 

samma aspekter är minst lika viktiga om inte mer för de elever som är mindre 

studiemotiverade. Att elever är mer relationssökande betyder inte per automatik att de är 

svagpresterande. Dock visade de relationssökande eleverna i denna undersökning att de inte 

såg sig själva som de med högst betyg och bäst resultat. 

 

Ofta kan höras att goda läraregenskaper är något som lärare besitter eller ej och ses som något 

definitivt. Vi menar däremot att alla aspekter som här framkommit som goda lärarkvalitéer, 

förmåga att skapa arbetsro, didaktiska färdigheter och kunskaps- respektive 

relationsorienterade kvalitéer, alla är utvecklingsbara. Detta stöds även i annan forsknings 

slutsatser (Beutel, 2010; Lawler et al. 2007; Sztejnberg et al. 2004). Förutsättningen är att det 

finns en vilja till ständig reflektion och en medvetenhet om hur vi som lärare påverkar elever. 

Denna påverkan innefattar bland annat den egna elevsynen, ansvarstagande i den pedagogiska 

relationen och en autentisk kommunikation. Viktigt i denna reflektion är att inte glömma att 

se det ur barns perspektiv. Vi som lärare har en vilja att sätta elever i centrum, det så kallade 

barnperspektivet, vilket är en självklarhet i pedagogiken. Trots det är det när vi kan se på 

situationer genom elevers ögon som vi kan göra värdefulla insikter, vilka kan leda till 

utveckling och förbättringar av den egna professionaliteten. Lärarutbildningen kan inte på 

nämnvärt sätt göra oss mer förberedda än vad den redan gör. I utbildningen ingår didaktik, 

ämneskunskaper och en förmåga till kritisk reflektion. De resterande aspekterna som behövs 

för en bra lärare, såsom skapandet av arbetsro och relationsbyggande, kan inte reflekteras över 
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och utvecklas innan de första misstagen har begåtts. Erfarenhet har ett stort värde i sig och 

kan inte helt ersättas med undervisning. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Valet av att genomföra intervjuerna i fokusgrupper grundade sig dels på undvikandet av den 

maktaspekt som nämnts tidigare, dels antagandet att idéer utvecklas samtidigt som individer 

samtalar med varandra. Tanken var att aspekter skulle dyka upp som en elev inte kommit att 

tänka på under en personlig intervju med endast fokus på sina egna tankar. Risken att eleverna 

anpassat sina svar till gruppens finns emellertid och möjligen hade det genererat ärligare svar 

vid enskilda samtal med eleverna. I fokusgrupperna kunde det ibland observeras att det fanns 

en ledarfigur som präglade samtalet. I dessa intervjuer fick samtalsledarna vara mer aktiva för 

att sätta tonen för samtalet samt se till att samtliga deltagare kom till tals. Till allra största 

delen föreföll det emellertid som att eleverna var bekväma i varandras sällskap och vågade 

vara ärliga och stå för sin åsikt. Ämnet med att klassificera en god lärare kan heller inte anses 

som ett känsligt ämne för eleverna, som därför kan antas ha framfört uppriktiga åsikter.  

 

I två av grupperna, grupp A1 och grupp C2, fick samtalsledarna också ha en mer 

framträdande roll för att samtalet skulle flyta. Intervjuerna utgick från elevernas missiv, men 

samtidigt fördes nya ämnen in i diskussion av moderatorerna. Detta kan naturligtvis ha haft 

betydelse för samtalets riktning, samtidigt som det kan vara en fördel att föra in begrepp och 

tankar som kanske finns hos eleverna, men som i stunden inte har beaktats. 

 

Vid intervjuer i grupp med öppna frågor som bygger vidare på elevernas uttalanden finns det 

en risk att en individs kommentarer försvinner i mängden, vilket vid ett fåtal tillfällen 

observerades. Dessa har därför inte följts upp med vidareutvecklande frågor som kunde lett 

till ett berikande av diskussionen. Uppfattningen är ändå att då intervjuarna hela tiden var två, 

fångades merparten av yttrandena upp.  

 

Att inta en neutral position som intervjuledare är en självklarhet i undersökningssituationen. I 

undersökningar med barn eller elever kan det också anses lämpligt att det är just pedagoger 

som fungerar som intervjuare då de både har erfarenhet av barn och elever, samt att de har en 

utbildning i hur elever lär. Svårare kan det bli när det som eleverna säger enbart får tolkas, 

inte värderas, vilket även Johansson (2003) påpekar. Som tidigare nämnts kan vi inte helt 

lägga bort vår egen erfarenhet och de åsikter som följer med dem och därmed riskerar lärare 
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att lägga egna värderingar i det som elever uttrycker i en intervju. Om en elev skulle kritisera 

en lärares agerande kan det vara svårt att som intervjuare med lärarbakgrund att inte 

omedelbart nedvärdera detta uttalande då den kritiserade lärarens syfte ofta blir tydligare 

genom ett eget perspektiv. Detta diskuterades av undersökarna och det fanns hela tiden en 

medvetenhet om dilemmat, varför det kan anses ha minimerats i möjligaste mån.  

 

Det kvalitativa i undersökningen fångades upp, vilket märktes av diskrepansen mellan svaren 

på missivet och det som utvanns ur intervjuerna. Här utvecklades begreppen och det 

upptäcktes att de svar som givits på missivet endast var så kallade standardsvar som behövde 

förtydligas för att få sin rätta innebörd. Därför valdes det också bort att sammanställa och 

analysera de skriftliga missivsvaren om vilka kvalitéer som är viktiga hos en bra lärare. 

 

Slutligen bör det nämnas att en del implicita antaganden (Wibeck 2010) gjorts för att 

genomföra en djupare kvalitativ analys. Framförallt är det de utgångspunkter som eleverna 

talat utifrån och undersökarnas värderingar av dessa som avses. I intervjusituationen och 

kontexten kring denna har iakttagelser och tolkningar kunnat göras som bidragit till den 

förståelse för elevernas åsikter och kategorisering av dessa som framförs i analysen. Likaså 

har egna tidigare erfarenheter av olika sorters elever bidragit till att influera de tolkningar som 

gjordes. Denscombe (2000) erkänner också intervjuaren som ett redskap och det går i en 

kvalitativ undersökning inte att bortse från den effekt och den förståelse som forskaren har.  

  

 

5.2 Vidare forskning 

Förmågan att skapa arbetsro ansågs som en grundläggande kvalité av eleverna. Denna uppsats 

resultat kunde inte urskilja några särskilda faktorer som var avgörande för att uppnå detta, 

varför det skulle vara naturligt att undersöka vidare hur detta uppnås i praktiken. Finns det på 

det hela taget en universallösning i praktiskt förfaringssätt, eller skapas arbetsron av mer 

komplicerade företeelser som respekt, relationer eller former av diktatur med undertoner av 

hot? Förslagsvis hade denna fråga kunnat undersökas genom observationsstudier. 

 

Det är tydligt att inte alla elever i undersökningen har samma omsorgsbehov och värderar 

därmed relationsorienterade kvalitéer olika högt. Vad denna skillnad kan bero på fanns det 

inget i intervjuerna som kunde ge svar på, varför detta hade varit intressant att undersöka. 

Möjligtvis kan omsorgsbehovet vara kopplat till huruvida behovet blir uppfyllt i andra sociala 
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miljöer, exempelvis i hemmet. En annan möjlighet är att behovet hör samman med elevens 

individuella prestationsnivå. Lawler et al. (2007) visar på att skillnader i elevers utsagor om 

bra lärare och de omsorgsegenskaper de eventuellt ska ha, är förbundet med elevers ålder och 

skolnivå. Detta leder till tanken om relationsbehovet är kopplat till andra bakgrundsfaktorer 

såsom mognadsgrad, socioekonomisk tillhörighet, fritidssysselsättningar och relationer till 

lärare eller kamrater. Denna fråga är av en mer avancerad karaktär som skulle kräva forskning 

i flera steg. Först en urskiljning av elever som har ett större omsorgsbehov och därefter en 

metod för att undersöka eventuellt bakomliggande orsaker. Lämpliga metoder för de olika 

stegen är svåra att rekommendera, dessutom skulle forskningsområdet bli relativt omfattande. 

 

5.3 Slutsatser 

• För att kunna anses som en bra lärare måste några grundläggande kvalitéer innehas: 

didaktisk skicklighet och förmågan att skapa arbetsro. 

• För att kunna anses som en bra lärare av kunskapsfokuserade elever behövs 

kunskapsorienterade kvalitéer, men för att anses som bra av samtliga elever behövs 

dessutom relationsorienterade kvalitéer. 

• Samtliga kvalitéer, oavsett slag, går att medvetandegöras för att senare kunna 

utvecklas. Därmed har alla lärare en möjlighet att klassificeras som bra. 

 

6 Sammanfattning 

Denna uppsats syfte är att undersöka hur elever i årskurs 9 uppfattar en bra lärare. 

Förhoppningen är att ge nuvarande och framtida lärare en insikt i vad elever värderar högt hos 

dem, då detta kan lägga en grund för bättre relationer och därmed förhoppningsvis bättre 

lärande. Då litteraturen visar på att lärare-elevrelationen kan ha stor betydelse, kändes 

frågeställningen än mer motiverad. Undersökningen valdes att göras genom kvalitativa 

fokusgruppsintervjuer med barns perspektiv som teoretisk utgångspunkt, då majoriteten av de 

tidigare studierna var gjorda genom enkäter. Förhoppningen var att eleverna skulle ge djupare 

svar på hur de uppfattar en bra lärare och inte ge poängsättningar enligt ett fast frågeformulär. 

Resultatet och analysen visar att samtliga elever kräver grundläggande kvalitéer av en bra 

lärare, såsom skapandet av arbetsro och didaktik. En del svar fokuserar  lärarens kunskap och 

förmedlingen av denna, medan andra elever ger uttryck för ett större omsorgsbehov som 

behöver bli tillgodosett av lärare. Slutsatser som dras är att för att anses som en bra lärare av 

samtliga elever måste både grundläggande, kunskapsorienterade samt relationsorienterade 
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kvalitéer innehas. Litteraturen antyder även en möjlighet att utveckla samtliga kvalitéer för att 

kunna utvecklas i sin yrkesroll. 
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Bilaga 1 

Hej 

Vi är två studenter vid Kristianstad högskola som läser vår åttonde termin på 

lärarprogrammet, vilken är allmänna utbildningsområdet – AU3. Anette som 

läser svenska som huvudämne och Regitze som läser idrott. Vi har båda 

engelska som andraämne och vår inriktning är mot högstadie- och 

gymnasieelever.  

 Vi ska nu skriva vårt examensarbete, vilket är en C-uppsats och för detta 

ändamål skulle vi behöva komma i kontakt med elever i årskurs nio. Vår 

tanke är att fråga eleverna vilka som kan tänka sig att delta i en 

fokusgruppsintervju. I denna fokusgrupp är det lämpligt med 5-7 elever och vi 

skulle behöva 3-4 sådana gruppintervjuer. Vi räknar med att ta en 

halvtimme i anspråk för varje intervju. Undersökningen kommer att göras på 

2-3 olika skolor i nordvästra Skåne. 

 Vårt syfte med vårt arbete är att undersöka relationens betydelse för 

utveckling och lärande. Detta ska undersökas ur ett elevperspektiv och 

frågan som kommer att vara i fokus för oss under intervjun är: 

 

 – ” Hur kan vi förstå elevers uppfattning om hur en bra lärare är ”. 

 

Vi är naturligtvis medvetna om den arbetsbörda som ligger på både lärare 

och elever vid denna tid på terminen, men hoppas ändå att det finns 

möjlighet för er att hjälpa oss! 

 

Med vänliga hälsningar 

Regitze Marcher 0702-522402, regitze.marcher0003@stud.hkr.se 

Anette Vinberg 0704-461052, anettevinberg@hotmail.com 



 

 

 

Bilaga 2 

Hej! 
 

Vi är två studenter från Högskolan Kristianstad som båda läser till lärare i 
Svenska/Engelska och Idrott/Engelska. 
Denna termin ska vi skriva en C-uppsats, och vi tänkte skriva om hur elever 
tycker att en bra lärare är. För att ta reda på detta tänkte vi be elever i årskurs 9 
att vara med på gruppintervjuer med 5-8 elever i varje. Vi räknar med att 
intervjun tar ungefär en halvtimme. 
Om du kan tänka dig att delta i en gruppintervju och göra din åsikt hörd om hur 
du anser att en bra lärare är, ringa in JA i fältet nedanför. Om inte ringar du in 
NEJ, det är helt frivilligt om du vill delta. 
Av alla de elever som svarar JA kommer vi att bilda grupper med 5-8 elever i 
varje som vi intervjuar. Förhoppningsvis kommer vi intervjua alla som vill vara 
med! Vid intervjun kommer vi att spela in hela samtalet för att i efterhand kunna 
lyssna på vad ni har sagt igen.  
Allt som sägs och spelas in kommer att behandlas konfidentiellt. Det betyder att 
ingen annan än vi som skriver uppsatsen kommer få veta vad just du eller någon 
annan har sagt vid intervjun. Vi kommer heller inte ange några namn i uppsatsen 
på vilka som har deltagit. Endast Högskolans examinator kan be om 
ursprungsmaterialet, vilket sker mycket sällan. 
 

Jag kan tänka mig att delta i en gruppintervju! 
 
JA  NEJ  Namn:_____________________ 
 

Skriv kortfattat hur du tycker att en bra lärare är. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Tack för hjälpen! Mvh Anette och Regitze 
 
 


