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Sammanfattning 

Syftet med studien är att belysa elevers inställning till vad som kännetecknar en bra lärare. 

Jag vill söka svar på vad elever utan – och elever i behov av särskilt stöd prioriterar för 

egenskaper hos en lärare samt undersöka hur flickor respektive pojkar ser på en lärares 

egenskaper.  

 

Tidigare forskning visar att lärarrollen har betydelse för elevers kunskapsutveckling. För att 

ta reda på elevers inställning till vad de anser kännetecknar en bra lärare, genomförde jag 

en undersökning i årskurs 4-6, på en skola i en mindre stad i Sverige. Antalet elever som 

deltog vid enkätstudien var 74 stycken. För att få en djupare bild av elevers inställning till 

lärarens egenskaper genomförde jag även intervjuer med sex elever. Dessa elever var jämt 

fördelade i kön och hälften var i behov av särskilt stöd. Intervjuerna gav mig möjlighet att 

ställa följdfrågor samt att få en djupare bild av elevernas inställning. Jag har genom 

elevers, föräldrars, klasslärares och rektors godkännande kunnat genomföra min studie. 

Vid samtliga moment i min studie har jag beaktat de forskningsetiska riktlinjerna. 

Undersökningen visar att elever utan – och i behov av särskilt stöd har liknande åsikter om 

vad som kännetecknar en bra lärare. Samtliga elever menar att en bra lärare har goda 

ämneskunskaper och undervisningsskicklighet. De skillnader som kan ses är att elever i 

behov av särskilt stöd värdesätter den personliga relationen och kontakten till läraren 

högre än elever utan behov av särskilt stöd. I studien framkommer det att flickor och 

pojkar till viss del värdesätter olika egenskaper hos en lärare.  

 

Nyckelord: lärarrollen, relation lärare- elev, lärares egenskaper  
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1. Inledning 

Jag har under mina 9 år som grundskollärare lagt märke till att elever har lättare för att 

knyta an till vissa lärare. Eleverna pratar om dessa lärare med en positiv klang och sällan 

sägs något negativt om dem. Medan andra lärare har en lägre status hos eleverna, i 

synnerlighet hos de äldre, eleverna i årskurs 4-6. Det jag som lärare i första hand sett som 

skillnad mellan dessa pedagoger är att deras förhållningssätt till elever skiljer sig åt, i 

synnerlighet förhållningssättet till elever med ett utåtagerande beteende. De pedagoger 

som har hög status hos eleverna, upplever jag har en högre toleransnivå och ett mer 

empatiskt bemötande gentemot dessa elever. De lärare, som hos eleverna har lägre status, 

har i mina ögon en god undervisningsmetodik och uttrycker en känsla att vilja alla elever 

väl, dock skapas sällan en god relation till elever, i synnerlighet inte till elever med sociala 

och emotionella svårigheter. Jørgen Frost (2002), skriver om en undersökning där elever 

prioriterar lärares egenskaper. I den undersökningen betonade de svaga eleverna lärarens 

förmåga att skapa god stämning och att leva sig in i andra, medan duktiga elever betonade 

lärarens undervisningsskicklighet och ämneskunskaper. Forskning kring lärarrollens 

betydelse för elevers kunskapsutveckling är ett aktuellt ämne både nationellt och 

internationellt. Den nya läroplanen, Lgr-11 (Skolverket, 2011), togs fram på grund av 

sjunkande elevresultat och i och med utformandet av nya läroplanen och nya skollagen har 

lärarens roll hamnat i fokus. Vilka egenskaper anser då elever att en bra lärare ska ha? Vad 

är det som gör att elever finner vissa lärare bättre än andra?  Min önskan är att med detta 

arbete undersöka och reflektera över vilka egenskaper dagens elever i årskurs 4- 6, anser 

att en bra lärare ska ha. Min förhoppning är att detta arbete ska bidra till att jag och lärare 

överlag ska kunna hantera lärarrollen och relationen till elever på bästa möjliga sätt för att 

ge dem de mest gynnsamma förutsättningar för god kunskapsutveckling. 
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1.1 Syfte  

I min studie vill jag undersöka elevers inställning till vad som kännetecknar en bra lärare. Jag 

vill söka svar på om det finns skillnader då eleven är i behov av särskilt stöd och se om dessa 

elever betonar lärarens empatiska förmåga och att skapa god stämning, medan elever som 

inte är i behov av särskilt stöd anser att lärarens undervisningsskicklighet och 

ämneskunskaper är viktigare. Jag vill även söka svar på om flickor och pojkar värdesätter 

lärares egenskaper lika. Är det lärarens personlighet, förhållningssätt, ämneskunskaper 

eller deras undervisningsskicklighet som spelar en viktig roll? Eller är det en kombination 

av ovan nämnda ting?  

1.2 Frågeställningar 

1. Hur anser eleverna att en bra lärare ska vara?  

2. Vad tycker eleverna är viktigast att en lärare är bra på? 

3. Hur ser elever utan – och elever i behov av särskilt stöd på en lärares egenskaper? 

4. Vad prioriterar flickor respektive pojkar för egenskaper hos en lärare?  

2. Teoretisk bakgrund 

I min bakgrund presenterar jag de områden som jag kommer att behandla i min uppsats. 

Jag förklarar de begrepp som används samt vad litteratur och forskning har att säga om 

elevers behov och lärares egenskaper. Inledningsvis behandlas styrdokument och de 

internationella dokument som de grundas på, därefter elevers allmänna behov och vad 

som menas med elever i behov av särskilt stöd. Slutligen behandlas lärarrollen ur ett 

historiskt perspektiv och vilka egenskaper lärare bör ha idag.  

2.1 Styrdokument 

Under följande rubrik beskrivs skolans styrdokument och de internationella dokument som 

styrdokumenten grundas på. Från och med 1 juli, 2011 gäller en ny läroplan, Lgr-11. Den 

utfärdas av regeringen och är en förordning som ska följas. I läroplanen för grundskolan 

beskrivs skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 

samt kursplaner (Skolverket, 2011). 
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2.1.1 Lgr -11 

Anledningen till att grundskolan får en ny samlad läroplan, är att internationella och 

nationella utvärderingar visat att elevernas resultatutveckling inte varit tillfredställande. 

Det har även visats att undervisningen som Lpo-94 och de tillhörande kursplanerna 

bidragit till inte varit likvärdig (Skolverket, 2011). Den nya läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 

2011), tillsammans med övriga förändringar på skolområdet syftar till ökad statlig styrning 

av skolan och ett mer framskrivet kunskapsfokus.  

2.1.2 Skollagen  

Skollagen är stiftad av riksdagen och den innehåller grundläggande bestämmelser om hur 

utbildningen ska bedrivas, vilka krav som ställs på kommunerna och bestämmelser som rör 

eleven och föräldrarna. Den nya skollagen (2010:800) började tillämpas på samtliga 

utbildningar och annan verksamhet från och med den 1 juli 2011. Några viktiga 

förändringar som då trädde i kraft var att kraven på lärarna skärps. Endast den som är 

behörig ska få tillsvidareanställas som lärare eller förskollärare, med vissa undantag. För 

att få undervisa ska läraren ha en utbildning avsedd för just den undervisning de ska 

bedriva. Olika krav kommer att gälla för olika skolformer, verksamheter, årskurser och 

ämnen. En annan förändring är att rättigheterna för elever som behöver stöd och hjälp 

stärks. Kraven på att utreda en elevs behov av särskilt stöd blir tydligare och beslut om 

åtgärdsprogram ska kunna överklagas. Fler beslut än i dag kan överklagas, vilket ökar 

rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare. Lärares och rektorers allmänna 

befogenheter förtydligas gällande elevernas trygghet och studiero. För de elever som stör 

andra elevers trygghet och studiero finns fler disciplinära åtgärder 

(Utbildningsdepartementet, 2010). I Skollagen står det: 

 

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper 

och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn 

tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så 

långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns 
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och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 2). 

 

2.1.3 Barnkonventionen  

Barnkonventionen är ett av de internationella dokument som skollagen och läroplanen 

grundas på. En konvention är det starkaste internationella instrumentet som blir lag i de 

länder som undertecknar den (Nationalencyklopedin, 2011). FN: s mest kända konvention 

är Barnkonventionen (The UN Convention on the Rights of the Child). Innan en konvention 

är klar för att undertecknas har oftast långvariga och omfattande förhandlingar ägt rum 

mellan länderna. De länder som undertecknar en konvention lovar att följa den, men kan 

också lämna in reservationer mot de delar de inte kan acceptera. Konventioner ska 

införlivas i det enskilda landets lagstiftning. Varje land som skrivit under en konvention 

kontrolleras, så att den följs och därför ska länderna regelbundet rapportera hur landet 

arbetar med konventionen (Unesco, 2006). FN:s konvention om barnets rättigheter, 

barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Den 

innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Sverige, som är ett av de 

anslutna länderna, har därför med barnkonventionen i sin skollag och läroplan (Unicef, 

2009). 

2.1.4 Salamancadeklarationen  

Även Salamancadeklarationen tillämpas som grund för skollagen och läroplanen, gällande 

elever i behov av särskilt stöd. Nationalencyklopedin (2011) förklarar att en deklaration var 

förr en vanlig benämning på en bindande överenskommelse mellan flera stater. 

Deklarationen har dock en politisk snarare än rättslig betydelse. Salamancadeklarationen 

(Unesco, 2006), är ett exempel på en deklaration. Salamancadeklarationen antogs den 10 

juni 1994 i Salamanca i Spanien. Konferensen var organiserad av den spanska regeringen i 

samarbete med Unesco och sammanförde 92 regeringar och 25 internationella 

organisationer, däribland FN. Man träffades för att komma överens om att elever i behov 

av särskilt stöd skulle få sin utbildning tillsammans med andra barn i sin egen miljö. Hela 

Salamancadeklarationen handlar om hur man på bästa sätt ska anordna undervisning för 

elever i behov av särskilt stöd. Salamancadeklarationen bygger på FN:s Allmänna förklaring 

om de mänskliga rättigheterna och FN:s Standardregler om delaktighet och jämlikhet för 
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människor med funktionsnedsättning (Skolverket, 2011). Grundtanken med 

Salamancadeklarationen är att länderna ska arbeta för målet ”skolor för alla”, där olikheter 

respekteras och individuella behov tillgodoses (Unesco, 2006). 

2.2 Elevers behov 

I Skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att undervisningen ska anpassas 

efter varje elevs förutsättningar och behov. Enligt Wrangsjö (1998) finns det 

grundläggande behov som varje elev behöver få tillfredsställda. Det är bland annat 

trygghet, åldersadekvat stimulans, god struktur, att få utveckla sin identitet och utöka sina 

erfarenheter i samspel med andra. Formen för att tillfredsställa dessa behov kan variera. 

Alla barn är inte lika, alla föräldrar är heller inte lika, barns miljö varierar mellan och inom 

kulturer. Vidare menar Wrangsjö (1998) att det är varje samhälles skyldighet att en 

grundnivå garanteras där barns psykiska och fysiska växande får ett rimligt utrymme. Druid 

Glentow (2006) och Taube (2007) menar att hur vi uppfattar oss själva, är bland annat ett 

resultat av ett komplicerat samspel mellan hur vi vill vara, hur vi anser att andra uppfattar 

oss och hur vi faktiskt är. Hur andra bemöter och bekräftar oss är det som betyder mest 

när det gäller att bygga upp sin självtillit. Elever som har en negativ självkänsla riskerar att 

få problem i skolan, därför är det viktigt att arbeta med att höja självkänslan hos dessa 

elever. Att hela tiden misslyckas sänker självkänslan. Det är därför mycket viktigt att alla 

elever får möjlighet att lyckas i skolan. Om eleven får ett bra självförtroende genom att 

lyckas bra i skolarbetet får han/hon lättare att klara sig även i andra sammanhang. Genom 

att ställa eleven inför omöjliga uppgifter eller få ett förnedrande bemötande är det lätt att 

rasera en elevs självförtroende. Skolan spelar en stor roll för eleven och en bra skolmiljö är 

viktig (Druid Glentow, 2006; Taube, 2007). ”Ställer man rimliga krav på eleverna ser också 

barnen att läraren ser en potential hos dem om att de kan lyckas. De blir på så vis 

medvetna om deras egen kunskap och deras möjligheter till att lyckas” (Johansson, Irene, 

1999, s. 171). 

2.2.1 Elever i behov av särskilt stöd 

Skolverket (2011) menar att många elever någon gång under sin skoltid behöver särskilda 

stödåtgärder. För vissa elever behövs stödet kontinuerligt under hela skoltiden. Detta på 

grund av att eleven har svårt att tillgodogöra sig undervisningen av olika anledningar. 
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Avsikten med det särskilda stödet är att hjälpa just dessa elever att också nå 

kunskapskraven. Skolans ansvar är därför att ge särskilt stöd så länge eleven riskerar att 

inte nå upp till kunskapskraven. I Läroplanen, Lgr 11 står det: 

 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att 

skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det 

finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas 

lika för alla (Skolverket, 2011, s. 8). 

 

Skolverket (1998), menar att problemet hos barn kan vara tillfälligt och övergående. 

Förhållanden i skolan kan både bidra till och förebygga svårigheter hos barn. Alla barn 

behöver stöd i skolan, några behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela 

för- och skoltiden. I författningstexter används två uttryck: elever med särskilda behov och 

elever som har svårigheter i skolarbetet. Det finns ingen närmare definition av vad som 

menas med särskilda behov eller svårigheter. I skollagen används orden elever i behov av 

särskilt stöd. Det står även att särskilt stöd ska ges till elever som riskerar att inte nå 

kunskapskraven (Utbildningsdepartementet, 2010). Begreppen barn med behov av särskilt 

stöd och barn med särskilda behov användes ursprungligen av Barnstugeutredningen 

(1968). Dit räknade man de fysiskt handikappade barnen samt barn vars svårigheter var av 

psykisk, emotionell, social eller språklig karaktär. En liknande uppdelning är vanlig i 

litteratur som behandlar området. När det gäller äldre barn talas om inlärningssvårigheter, 

främst läs- och skrivs- samt matematiksvårigheter. Beteckningar som beteendestörning 

och koncentrationssvårigheter används idag ofta om barn som avviker från vanligt 

beteendemönster. Hit räknas såväl utagerande och aggressiva barn som extremt tysta och 

passiva. Under senare år har neuropsykiatriska tillstånd som till exempel ADHD, Aspergers 

syndrom och autism fått stort utrymme i diskussionen om elever i behov av skolans 

stödinsatser. I Läs- och skrivkommitténs utlåtande används istället elever i behov av 

särskilt stöd för att betona det tillfälliga i behovet. ”Varken barn med eller i behov av 

särskilt stöd är, eller bör vara, någon enhetlig eller klar avgränsad grupp” (Skolverket, 

1998, s. 20).  
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Lärare måste i arbetet tillsammans med barn i psykosociala och pedagogiska svårigheter, 

basera sina gärningar på en förståelse av barnets egentliga behov. Han/hon får inte enbart 

inrikta sig på vissa färdigheter eller beteenden i enskilda situationer. Barnets egentliga 

behov ska styra verksamheten och de åtgärder som väljs (Kinge, 2000).  

 

The European Agency for Development in Special Needs Education är en oberoende och 

självstyrande organisation som etablerats av medlemsländer1 1996. Den utgör en grund 

för europeiskt samarbete och utveckling inom det specialpedagogiska området. År 2007 

kom medlemsländerna i the European Agency for Development in Special Needs Education 

(the Agency) överens om att organisera en europeisk hearing. Till denna hearing bjöd man 

in ungdomar i behov av särskilt stöd, för att reflektera och diskutera kring sin utbildning 

och framtid. Det som speciellt lyftes fram var ungdomarnas erfarenheter, idéer och förslag 

som handlade om inkluderande undervisning. Detta var andra gången som the Agency 

anordnade ett liknande evenemang. Den första europeiska hearingen för ungdomar i 

behov av särskilt stöd hölls i Europaparlamentet i Bryssel, år 2003. 2007 års hearing ägde 

rum i september i Lissabon. Vid denna hearing framhåller de unga deltagarna att lärarnas 

förhållningssätt spelar en väsentlig roll. En av deltagarna menade att det är viktigt att 

läraren tänker på att en klass består av olika människor, som har olika behov och behöver 

olika inlärningsstilar. Stödet från läraren får däremot inte innebära att elever i behov av 

särskilt stöd behandlas nedlåtande. Deltagarna menar att lärarna måste förklara 

lektionerna på många olika sätt så att alla elever förstår (The European Agency, 2011). 

2.3 Genusperspektiv  

Ser man på elevers utbildningsresultat kan man konstatera att flickor vanligtvis har bättre 

betyg än pojkar i alla ämnen, utom i idrottsämnet. Detta kan också ses internationellt, 

samtliga Europeiska länder har liknande resultat. Delegationen för jämställdhet i skolan, 

DEJA, tillsattes av regeringen 2008. Deras uppgift har varit att undersöka, beskriva och 

även att ge ut kunskapsöversikter inom ämnesområdet jämställdhet i skolan. DEJA 

konstaterar att det i ungefär 30 år varit lika stora skillnader i betygsresultat, dock har det 

varierat mellan ämnen (Sahlström, 2010). Skolverket (2011) belyser vikten av att inte göra 

                                                 
Europeiska unionens medlemsländer och Island, Norge och Schweiz1
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skillnad på pojkar och flickor i undervisningen samt i bedömning, vilket framgår i/av den 

nya läroplanen Lgr-11: 

 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket 

flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, 

bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för 

att motverka traditionella könsmönster... (Skolverket, 2011, s. 8). 

 

En viktig del i elevers framgång är enligt Sahlström (2010), hur läraren motivera och 

bemöter eleven. Lärarens förväntningar på eleven och lärarens bedömning av eleven, 

utifrån en genusmedvetenhet har också betydelse. För att öka elevernas motivation 

fordras att läraren kan använda sig av olika metoder och arbetssätt samt att läraren har 

elevens intresse och vardag som utgångspunkt. Sahlström (2010) menar även att en lärare 

som är genusmedveten har lättare att undervisa med genusperspektiv. När och varför till 

exempel indelningen i flick- och pojkgrupper kan vara lämplig eller inte lämplig. Vidare 

menar Sahlström (2010) att läraren inte får glömma bort att varje pojke och flicka är en 

enskild individ. Pojkar kan också känna stress inför skolarbeten och flickor kan ha svårt att 

klara kunskapskraven i skolan (Ibid.).  

2.4 Lärarrollen 

När arbetet med uppsatsen påbörjades 2009, fanns det inte lika många studier kring 

läraregenskaper och lärarrollen som det gör idag. Forskning inom ämnet lärarrollen och 

elevers kunskapsutveckling är idag ett aktuellt ämne både nationellt och internationellt 

(Skolverket, 2011). Under följande rubriker behandlas lärarrollen ur ett historiskt 

perspektiv och den roll lärare har idag. 

2.4.1 Historiskt perspektiv  

Allt vi gör har sitt ursprung i det förflutna. Vårt skolsystem har formats genom 

århundraden av nationella och internationella inflytanden. Vårt lands skolor har formats 

både av sin bygds historia och av sin egen historia – av lärare och elever (Svedberg & Zaar, 

1999). 
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2.4.1.1 Kyrkans roll och 1842 års Folkskolestadga 

Skolans historia förknippas ofta med 1842 års folkskolestadga, dock har skolan en betydligt 

längre historia. Kyrkans betydelse och roll var stor. Undervisning i formell, organiserad 

form fanns i Sverige redan under medeltiden, då prästerna var lärare med uppgift att 

undervisa folket i kristendom. De första 75 åren, fram till 1900 talet, var folkskolans och 

lärarnas främsta uppgift att fostra elever och studenter i religion och moral. Barn skulle 

lära sig att lyda och följa regler utan att ifrågasätta. Läraren och skolan var kyrkans 

förlängda arm som kunde nå alla barn och ungdomar. Därför var gudsfruktan och hög 

moral grunden i lärarens kompetens. Lärarutbildningen för folkskollärare skulle ligga i 

stiftstäderna med kyrkan som huvudman (Orlenius, 2001).  

2.4.1.2 Skolans och kunskapsuppdragets förändring 

Svedberg och Zaar (1999) menar att den obligatoriska skolans uppdrag över tid har 

förändrats och i och med det även lärarens uppdrag. Från religiös och moralisk fostran, till 

medborgarfostran med orienteringsämnena och särskilt samhällskunskap i centrum, vidare 

till kraven på att fostra en självständig individ med ”valfrihet” i skolan tillsammans med 

elevers ansvar för sin egen inlärning som centralt. Även lärarnas kunskapsuppdrag har 

förändrats. Från att ge eleverna information, till att lära dem söka information, vidare till 

kraven då skolan och lärarna ska lära eleverna sovra, bearbeta, tolka och värdera 

information (Svedberg & Zaar, 1999), Slutligen till det vi har idag där lärarna ska hjälpa 

eleven att utveckla förmågor och förhållningssätt (Skolverket, 2011). När samhället 

förändras omskapas också skolan. 1900-talet har varit skolreformernas århundrade. Varje 

reform förde med sig nya krav på lärarna och förändrade yrkets karaktär. Av reformerna 

följer inte endast krav på nytt innehåll i lärarnas kunskaper utan också krav på ny slags 

kunskap eller att kunskapen är organiserad och kommer till användning på ett annat sätt 

än tidigare. Genom reformerna förändras relationen mellan läroplanen, skolpraktiken och 

lärares arbete (Svedberg & Zaar, 1999). 

2.4.2 Lärarrollen idag 

Carlgren och Marton (2007), anser att skolans uppgift idag inte främst är att ge färdiga 

kunskaper, utan att lärarens uppgift istället kommer vara att få eleverna att utveckla 

förmågor och förhållningssätt. Det finns inte något självklart rätt eller fel. Eleverna ska 
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utveckla färdigheter i att kunna argumentera, analysera, dra slutsatser och reflektera. 

Färdigheter som är av allmän karaktär och inte bundna till specifika ämneskunskaper. Helt 

enkelt tränas för ett föränderligt och livslångt lärande. Författarna tror att förståelsen av 

hur eleverna fungerar och insikten om vad som krävs för att de ska utvecklas till kunniga 

människor, kommer att fortsätta att vara läraryrkets mest centrala fråga. Detta bekräftar 

Skollagen: 

 

2 § Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. 

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval 

och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap 

och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 37). 

 

Carlgren och Marton (2007) framhåller även att lärarens uppgift är viktig och meningsfull, 

eftersom barnen som läraren arbetar tillsammans med är vår framtid. Rostvall & Selander 

(2008), framhåller även de ett nytt perspektiv på lärande. De menar att lärare idag ska 

forma en god lärande miljö och välja bland en uppsjö av tillgängliga resurser. Eleverna ska 

forma sin lärprocess och ta ansvar och vara aktiva i sitt eget lärande. Nya förutsättningar 

ställer nya krav på hur information och kunskapsinnehåll både väljs ut och presenteras. 

Formen är inte avskild från, utan en del av innehållet. Författarna menar att det är viktigt 

att lärare är medvetna om vikten av att se lärandet i en tid av teknikutveckling och 

globaliserad kommunikation (Rostvall & Selander, 2008). På liknande sätt beskriver 

Carlgren och Marton (2007) vikten av att se lärande och kunskap ur ett globalt perspektiv. 

De skriver att kunskap ska ses som uttryck för elevens förhållande till världen snarare än 

som något som ska tas in eller läras in. Nya läroplanen, Lgr-11 ger stöd åt detta, vilket 

följande citat visar: 

  

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 

därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga 

kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna 

orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. 

Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också 

nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse 

konsekvenserna av olika alternativ (Skolverket, 2011, s. 9).  
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2.4.2.1 Ämneskunskaper och undervisningsstrategier 

John Hattie (2003, 2009) har gjort flera studier som rör lärarrollen och hans 

forskningsresultat används av flera författare bland annat Robertsson (2009) och 

Alexandersson (2011). Hatties rapport (2009), är en metasyntes baserad på mer än 50 000 

studier och över 80 miljoner elever i fler än 800 metaanalyser om påverkan på elevers 

studieprestationer. Denna rapport har översatts av Statens Kommuner och Landsting, SKL 

(2011), för att distribueras till kommunernas skolledare. I rapporten skriver Hattie (2009) 

att vad läraren vet, kan och gör är en av de starkaste påverkansfaktorerna på lärande. “It is 

what teachers know, do, and care about, which is very powerful in this learning equation” 

(Hattie, 2009, s. 2). I rapporten framgår det att lärare behöver vara medvetna om vad varje 

elev tänker och kan för att eleven ska skapa meningsfulla erfarenheter. Andra faktorer som 

påverkar elevers inlärning positivt är att läraren har goda kunskaper om sitt ämne. Detta är 

nödvändigt för att kunna erbjuda meningsfull återkoppling till eleven. Lärare behöver även 

kunna lärandemålen och kriterierna för måluppfyllelse och veta hur bra de når dessa 

kriterier för alla sina elever, samt veta vad som är nästa steg i elevens kunskapsutveckling. 

Vidare skriver Hattie (2009) att skolledare och lärare behöver skapa skolor, personalrum 

och klassrumsmiljöer där misstag ses som en möjlighet för lärande, och där deltagarna kan 

känna trygghet i att lära och lära igen och utforska kunskap och förståelse.  Hattie (2009) 

menar även att det är betydelsefullt att inte ge elever etiketter utifrån om eleven har 

någon diagnos och är i behov av särskilt stöd, det gagnar inte elevens personliga utveckling 

eller dess kunskapsinhämtning, utan istället se på elevens utveckling oavsett utgångsläge.  

 

Åse Hanssons (2011) avhandling visar på ett positivt samband mellan klassernas 

prestationsnivåer och undervisning som präglas av lärarens aktiva stöttande. Hansson 

(2011) skriver att ett ökat läraransvar inte är detsamma som en kunskapsförmedlande 

matematikundervisning med en syn på kunskap som något som från läraren kan meddelas 

över till eleverna. Läraransvar i hennes avhandling anges i stället som lärares ansvar för 

elevens lärprocess, genom att läraren möjliggör samspel och sociala aktiviteter och 

förklarar det matematiska innehållet samtidigt som eleven själv får konstruera sin kunskap.  
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Lisa Björklund Boistrup (2010) visar att sättet att förhålla sig till bedömning leder till olika 

möjligheter för elevens självständighet och lärande. Att både eleven och läraren är aktiva i 

samtalet är av stor vikt för ett matematiklärande där processen är i fokus. Björklund 

Boistrup (2010) har studerat hur det går till när lärare bedömer sina elevers arbete i 

matematik. Karaktären av den feedback som en elev får antas vara avgörande för det 

fortsatta lärandet. Det hänger ihop med att eleven blir mer eller mindre självständig i 

lärandet, beroende på vilken respons läraren ger. En huvudsaklig slutsats i avhandlingen är 

att sättet att förhålla sig till bedömning leder till olika möjligheter för elevens till 

självständighet och lärande. Att både eleven och läraren är aktiva i samtalet är av stor vikt 

för ett matematiklärande där processen är i fokus. Björklund Boistrup (2010) visar att det 

är stimulerande för eleven att läraren ställer öppna frågor och visar engagemang och 

intresse. Björklund Boistrup (2010) menar också att tystnaden är viktig i lärsituationen 

samt att lärarens guidning fram till svaret är mindre positivt för lärandet, än ett dynamiskt 

samtal mellan lärare och elev (Ibid.).  

 

Robertsson (2009) menar att ingenting kan slå en skicklig lärare när det gäller 

framgångsrikt skolarbete, men att det däremot inte finns några tydliga samband mellan 

lärares ämneskunskaper och studieframgång hos elever. I artikeln tar hon upp vad som är 

utmärkande för en riktigt skicklig lärare. Där beskriver hon vad som karakteriserar effektiva 

eller skickliga lärares arbete, byggt på analyser av både kvalitativa och kvantitativa 

amerikanska studier inom området. Robertsson (2009) menar att det som är utmärkande 

för riktigt skickliga lärare är att de fokuserar på det som är väsentligt i undervisningen, att 

de skapar god lärandemiljö och anpassar undervisningen efter situationen, det vill säga att 

läraren har förmåga att förutse, planera och improvisera utifrån situationers behov. 

Robertsson (2009) skriver vidare att dessa lärare organiserar lärandet både utifrån 

gruppen och utifrån den enskilda individen. Hon menar även att lärarna följer upp 

elevernas arbete och ger relevant feedback. Dessa lärare ställer höga förväntningar på sina 

elever och fokuserar på mer djupa kunskaper. Med djupa kunskaper menar författaren att 

dessa lärare är mindre styrda av läroboken, ställer flerdelade frågor och fångar upp 

elevernas idéer (Ibid.).  
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Elisabeth Frank (2009) har i sin avhandling försökt ringa in vad som utmärker bra lärare 

genom att använda sig av elevers läsprestationer. Resultatet från studien visar att dessa 

lärare var mycket trygga i sin lärarroll. De reflekterade över sin undervisning för att på 

bästa sätt kunna anpassa den till de enskilda elevernas utveckling och ge dem utmaningar 

som stod i relation till deras kunnande. Vidare menar Frank (2009) att dessa lärare 

utformade klara individuella krav, som sedan följdes upp. Genom uppföljningen märker 

eleven att läraren är engagerad, respekterar eleven och har en vilja och ett mål med 

undervisningen. Detta har framför allt stor betydelse för elever med inlärningssvårigheter, 

det stärker deras motivation och självtillit. Lärarna försökte även mycket medvetet få 

eleverna att känna lust till att läsa och skriva. När det gäller klassrumsatmosfären så 

arbetade de målinriktat med att skapa en aktiv och ansvarsfull läromiljö. Dessa lärare hade 

mycket bred uppfattning om vad som är normalt och trots att flera av dem hade mycket 

krävande elever, ansåg de inte att deras klass var särskilt resurskrävande. Frank (2009) 

menar att det handlar om att som lärare känna lust inför sitt yrke och ha ett starkt intresse 

för barns utveckling. Det handlar också om egenskaper som empati och respekt för det 

enskilda barnet. Men också om att våga ställa individuella krav och att följa upp dessa krav, 

Sist men inte minst så hade dessa lärare en teoretisk kompetens som de på ett förnuftigt 

sätt kunde omsätta i praktiken (Ibid.). 

 

Kjell Granström (2007) menar att man som lärare har flera roller att upprätthålla, två 

viktiga roller är ledarskap och lärarskap. Även om det i verkligheten är svårt eller till och 

med olämpligt att skilja på lärarskap och ledarskap, menar han att lärarskap i klassrummet 

handlar om att ha kunskap om ett område (ämne) och förmåga att förmedla kunskaper 

och färdigheter. Ledarskapet handlar om kunskap om samspelet i klassrummet och 

grupprocesser samt förmåga att hantera dessa. Granström (2007) menar att det finns 

lärare som utövar ett gott eller dåligt lärarskap, det vill säga de är bra eller dåliga på att 

lära ut. Det finns också lärare som utövar ett gott eller dåligt ledarskap, vilket då menas 

med att de är mer eller mindre framgångsrika när det gäller att organisera skolarbetet. 

Med en enkel definition menar Granström (2007) att man kan anta att det finns fyra 

kategorier av lärare beroende på om läraren utövar gott eller dåligt ledarskap tillsammans 

med gott eller dåligt lärarskap.  

De fyra olika lärar kombinationerna blir då: 
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1. Läraren har gott ledarskap och lärarskap, den ideala läraren. Det är en kunnig 

yrkesman som dessutom har förmågan att organisera och leda elevernas arbete. 

2. Andra kombinationen är läraren med dåligt lärarskap, men med gott ledarskap. En 

sådan lärare är inte särskilt kunnig på eller intresserad av ämnets innehåll men duktig på 

att sysselsätta eleverna med olika aktiviteter. Det innebär att lektionstiden går, eleverna är 

sysselsatta men inlärningen blir sporadisk. 

3. Den tredje kombinationen blir en lärare som har gott lärarskap, men dåligt ledarskap. 

Det resulterar i en lärare som mestadels tillämpar katederundervisning. Det är en lärare 

som kan berätta fascinerande om sitt ämne, men när eleverna skall genomföra arbetet i 

grupp eller enskilt kan läraren inte organisera arbetet. 

4. I den fjärde rutan hittar vi en lärare som Granström (2007) beteckna som katastrofen. 

Det är läraren med varken gott lärarskap eller ledarskap. Denna lärare har varken 

tillräckliga ämneskunskaper eller kan hålla ordning i klassrummet.  

 

Vidare menar Granström (2007) att de flesta under sin skoltid mött mer eller mindre 

typiska representanter för de fyra kombinationerna. Den lärarroll samtliga lärare bör 

sträva efter är självklart den första kombinationen, med både gott lärarskap och ledarskap. 

Det borde också vara självklart att det är den roll som är målet för lärarutbildningen (Ibid.). 

 

Skolverket (2006) bekräftar att läraren har betydelse för elevernas utveckling och lärande. 

Rapporten visar att det som påverkar elevens utveckling och lärande är om läraren har 

lärarutbildning och utbildning i undervisningsämnet, att läraren värderar sin egen 

metodiska och didaktiska kompetens och om läraren tycker det är roligt att undervisa i 

ämnet. I rapporten framkommer det även att pojkar skattar manliga lärare högre än 

kvinnliga och att flickor gör bedömningen att yngre lärare är än bättre än äldre (Ibid.). 

2.4.2.2. Lärares empatiska förmåga 

För att uppnå en kvalitet i lärare – elevrelationen som båda parter har nytta av, är det 

viktigt att läraren “ser” eleven (Juul & Jensen, 2003; Ronsten, 2001). Vidare skriver Juul & 

Jensen (2003) att det även har stor betydelse att läraren ger trygghet, uppmuntran, bygger 

upp självförtroendet hos eleven och ger eleven det stöd han/hon behöver. Kinge (2000) 

anser att lärarens yrkesutövande alltid ska styras av det som gagnar barnet, inte de egna 
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behoven, känslorna och impulserna. Att förstå barnet är det viktigaste, inte barnets 

beteende och vårt agerande mot det (Kinge, 2000). Taube (2007) skriver att barn är olika 

och har rätt att få vara det. Läraren ska av den orsaken anpassa undervisningen så att 

kraven som ställs på eleverna, är utifrån varje elevs behov och förmåga. Enligt Taube 

(2007), ökar detta möjligheterna för att alla elever ska lyckas i skolan. 

 

Haberman (1992) menar att elever lär sig mer om de har förtroende för läraren och om de 

involveras i meningsfulla aktiviteter, än om de har en lärare som ska upprätthålla och 

påtvingar eleverna disciplin i klassrummet. Relationens betydelse för meningsfullt lärande 

beskrivs även i avhandlingen av Frelin (2010). Den syftar till att fördjupa vår förståelse av 

lärares arbete och professionalism, vilket inte enbart handlar om vad man ska undervisa 

och hur man undervisar, utan också om vad det är som gör inlärning möjlig. Det som 

framträder i studien är en förståelse för en pedagogisk relation, grundad och etablerad 

genom övningar som söker äkta kontakt med eleverna. Där förtroende, social rättvisa, 

godhet, empati och öppenhet mot andra har en avgörande betydelse för hela den 

pedagogiska processen. I studien framkom även en uppfattning att relationell 

professionalism är något som kan läras, med vilket menas att man inte föds till lärare utan 

är något man skapar. Resultatet av Frelins (2010) studie visar att för att relationer i skolan 

ska vara pedagogisk bildande krävs det bland annat känsliga förhandlingar och att läraren 

är medvetet uppmärksam. Lärandeprocessen upprätthålls genom en rad hårfina 

relationella förhållanden. För att läraren ska kunna hantera dessa villkor krävs särskild 

yrkeserfarenhet, förståelse och att kunna omsätta det i handling. 

Enligt Kinge (2000) är empati när man uppfattar och förstår någons känslor utan att 

värdera dem. Vidare menar Kinge (2000) att vara empatisk är att förstå en persons känslor, 

inte att bedöma eller värdera dem. Normell (2004) anser att läraren måste ha förmåga till 

empati, känslomässigmognad och kunna kommunicera, för att kunna bedöma en elevs 

behov och kunna skapa en god relation till eleven. Har läraren dessa förmågor kan 

han/hon ”se” eleven för den, den är och kan då också se elevens verkliga behov. Vidare 

anser Normell (2004) att, för att eleven ska känna sig väl till mods måste lärarna ha 

förmågan att både handskas med sina egna känslor samt sätta sig in i barnets problematik. 

För att var en bra ledare måste läraren ha tillgång till sina egna känslor. Läraren måste 

kunna identifiera, uttrycka, härbärgera och använda känslorna som den information de 
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verkligen är. En lärare behöver även ha god mentaliseringsförmåga, det vill säga kunna 

”läsa av” hur andra människor känner sig och se en mening i hur de handlar. I arbete 

tillsammans med elever i behov av särskilt stöd behöver läraren kunna ”läsa av” hela 

eleven. Det är inte alltid elevens ord står för det den egentligen menar. Läraren måste 

också ta hänsyn till elevens kroppsspråk och under vilka omständigheter eleven säger det 

den säger (Normell, 2004). En förutsättning för att eleven ska lyckas inhämta kunskaper är 

att inlärningen får ske i en varm och harmonisk miljö, där atmosfären är förstående, 

accepterande och stödjande (Taube, 2007). Kinge (2000) har sett att en ökad självinsikt hos 

läraren leder till en större förmåga att förstå och hantera svåra situationer på ett mer 

positivt sätt. Liknande beskrivning gör Taube (2007), som menar att om läraren har en 

positiv syn på- och accepterar sig själv, desto större är sannolikheten att även 

inlärningsmiljön blir positiv och accepterande. 

2.4.3 Lärarlegitimation 

Riksdagen har beslutat att införa legitimation för lärare och förskollärare. Reformen införs i 

flera steg från och med den 1 juli 2011. Lärarlegitimation innebär att enbart legitimerade 

lärare får fastanställas och sätta betyg. Lärarlegitimationen är en av åtgärderna som införs 

för att höja kraven i den svenska skolan. Utbildningsminister Jan Björklund anser att lärare är 

Sveriges viktigaste yrke och menar att legitimationen kommer öka kvaliteten i skolan och 

höja statusen på yrket. För att få lärarlegitimation ska läraren ha examen och därefter ha 

visat sig lämplig för yrket under en introduktionsperiod på minst ett läsår. En mentor, som 

ska vara en legitimerad lärare eller förskollärare, ska ge råd och stöd till den nyutbildade 

under introduktionsperioden. Att bli legitimerad innebär att vara behörig för viss verksamhet 

eller vissa skolformer, årskurser och ämnen. Legitimationen utfärdas av Skolverket och vid 

Skolverket ska det inrättas en ny nämnd, Lärarnas ansvarsnämnd. Nämnden ska kunna varna 

läraren, t.ex. för oskicklighet, eller i grova fall dra in legitimationen (Skolverket, 2011). 

3. Metod 

För att kunna besvara mina frågeställningar har jag använt mig av två olika 

datainsamlingsmetoder, vilka beskrivs nedan. Vid datainsamlingen har jag tagit hänsyn till 

aktuell forskningsetik. Jag beskriver även här mitt urval i studien samt proceduren för min 

datainsamling. 
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3.1 Urval 

Jag genomförde min studie i fem olika klasser, två klasser årskurs 4, två klasser årskurs 5 

samt en klass årskurs 6. Klasserna gick på en och samma skola och skolan ligger i en mindre 

stad. Det gick 33 elever i årskurs 4, 34 elever i årskurs 5 och 23 elever i årskurs 6. I min 

studie skriver jag elever i behov av särskilt stöd. Dessa elever, är samtliga elever som 

riskerar att inte nå målen och som har specialundervisning. Elevernas olika svårigheter 

eller hur mycket specialundervisning de har, har inte registrerats. Jag har valt att göra 

undersökningen i årskurserna 4-6, på grund av att dessa elever har gått några år i skolan 

och har erfarenhet av flera lärare. Klassernas antal i de olika årskurserna bestämdes efter 

hur de var representerade på skolan. I de respektive klasserna genomfördes inledningsvis 

en enkät. Efter enkäten genomfördes sex elevintervjuer, två per årskurs, en av vardera 

kön, där en av dessa två elever är i behov av särskilt stöd i något ämne. Eleverna valdes ut i 

samråd med respektive lärare, då jag ville få med elever med god verbal förmåga, för att 

kunna få så uttömmande svar som möjligt. Elevintervjuerna kompletterade och fördjupade 

förståelsen av elevenkäten. 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

Jag valde att kombinera två olika datainsamlingsmetoder, enkät och intervju, eftersom 

dessa, enligt Merriam (1994), har olika styrkor och syften.  

3.2.1 Enkät 

Som en del av min kartläggning av frågeställningarna genomfördes elevenkäter i klasserna. 

Då min undersökning gällde att förstå eller/ och att hitta mönster gjorde jag en kvalitativ 

studie (Trost 2007). Enkäten gav mig ett stort antal svar vilket i sin tur gav mig en vid bild av 

elevernas åsikter, detta blev ett bra komplement till mina elevintervjuer. Frågeformulärets 

längd bestämdes utifrån målgruppen. Antalet frågor fick inte vara så många att risken fanns 

att eleverna tappade tålamodet (Denscombe, 2009). Enkäten var konstruerad med fasta 

svarsalternativ samt en öppen fråga som avslutning. Trost (2007) rekommenderar en öppen 

fråga som avslutning i formuläret, eftersom det ger eleven möjlighet att skriva något som 

han/hon vill tillägga. Fasta svarsalternativ valdes för att minimera elevernas skrivande och 
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för att begränsa antalet svarsalternativ (Denscombe, 2009). Frågorna var korta, vilket enligt 

Wärneryd (1990) minskar risken för att eleverna överbelastas med information. Det 

minskade också risken att eleven tappade bort den inledande delen av frågan medan 

han/hon försökte ta in den senare delen. Frågorna formulerades så att de skulle vara 

lämpliga för målgruppen (Denscombe, 2009). För att kunna beskriva elevernas syn på lärare 

valdes en del frågeställningar som visar hur eleverna agerar och förhåller sig till läraren, 

eftersom barn har svårare att uttrycka sig i enkäter, själva sätta ord på och nyansera sina 

åsikter. Dessa resultat kan då hjälpa till i tolkningen av att beskriva eleverna syn på bra 

lärare.  

  

3.2.2 Elevintervju 

Som en andra del av min kartläggning av frågeställningarna genomfördes intervjuer med 

utvalda elever. Typen av intervju avgörs utifrån vilken grad av struktur man vill ha 

(Merriam, 1994). Intervjuer med en mycket fast struktur (nästan som en enkät) hamnar då 

på ena kanten och öppna, samtalsliknande intervjuer på den andra. Jag valde att göra en 

delvis strukturerad intervju (Merriam, 1994) eller som det också benämns 

semistrukturerad intervju (Denscombe, 2009), eftersom jag ville ha viss information från 

alla respondenter. Intervjuerna styrdes av ett antal frågor eller frågeställningar som skulle 

utforskas, men varken ordalydelse eller ordningsföljd bestämdes i förväg. Denna typ av 

intervju gjorde det möjligt för mig att utgå ifrån respondenternas svar och på så sätt föra 

intervjun vidare, genom att välja frågorna i den ordning som föll sig naturligt (Merriam, 

1994). 

3.3 Procedur 

Ett godkännande från rektor krävdes, eftersom jag tänkte distribuera enkäten samt 

genomföra intervjuerna på skolan (Denscombe 2009). Därför tillfrågades rektorn 

personligt innan genomförandet av enkäten och intervjuerna. När jag fått rektorns 

samtycke att genomföra undersökningen, tog jag kontakt med arbetslaget för årskurs 4-6. 

Enkäten genomfördes först och därefter skedde intervjuerna. 
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3.3.1 Enkät  

Samtliga berörda lärare tillfrågades om de godkände att jag genomförde enkäten (bilaga 2) 

under deras lektionstid (Denscombe 2009). Ett missivbrev (bilaga 1) utformades där både 

föräldrar och elever skulle ge sitt samtycke, för att eleven skulle kunna vara med i 

undersökningen. Där fick föräldrarna och eleverna information om vad undersökningen 

handlade om. Det framgick också vem jag är, när undersökningen skulle äga rum och att 

undersökningen handlade om en enkät och för några utvalda elever även om en intervju 

(Johansson & Svedner, 2006; Denscombe, 2009). När samtliga svarsblanketter inkommit 

bestämdes en tid med respektive lärare när enkätundersökningen kunde genomföras. 

 

 Först gjordes en provenkät (pilotstudie) detta för att öka svarsfrekvensen och eliminera 

feltolkningar (Dahmström, 2005). Pilotstudien delades in i två delar, pilotstudie 1 och 

pilotstudie 2. Enligt Ejlertsson (2005), görs första pilotstudien på en mindre grupp 

människor, till exempel arbetskamrat och den andra pilotstudien (den egentliga) kan bestå 

av personer ur samma kategori som studien ska göras på. Jag presenterade därför min 

enkät för arbetslaget som undervisar årskurs 4-6. De gav respons på enkätfrågorna och jag 

reviderade vissa frågor. Den reviderade enkäten presenterades för elever från årskurs 4-6.  

 

Pilotstudie 2 genomfördes vid tre tillfällen, eftersom den genomfördes i anslutning till 

stödundervisning i svenska för respektive årskurs. Jag kunde då få reda på om eleverna 

ansåg att texten i enkäten var svår eller om det var för mycket text. Pilotstudie 2 

genomfördes inte skriftligt, utan vi gick igenom enkäten och eleverna fick ge synpunkter på 

om frågorna var svåra att förstå eller om frågorna var för långa. Enligt Ejlertsson (2005), 

bör man inte låta personer som ska ingå i urvalet göra pilotstudien. Jag ansåg dock att 

eftersom eleverna inte besvarade frågorna, utan endast gav respons på dem, kunde jag 

låta eleverna delta vid den senare enkätstudien. Eleverna hade vid dessa tillfällen flera 

synpunkter på enkäten. De tyckte bland annat att rangordningen av egenskaper, fråga 9 

(Bilaga 2), skulle ha högsta siffran för bästa egenskapen och lägst siffra för den minst 

viktiga egenskapen. Enligt Trost (2007), Ejlertsson (2005) ska enkätfrågorna skrivas 

tvärtom. För att eleverna skulle besvara enkäten så korrekt som möjligt gjordes denna 

ändring, vilket även gjordes i övriga frågor, lägst siffra för dåligt eller negativt och högst 

siffra för det bästa eller mest positiva. Trost (2007) skriver att man ska vara försiktig med 
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att be dem som ska svara att rangordna företeelser. Många kan eller vill inte göra det och 

därför bör man undvika dem. Trost (2007), rekommenderar istället att varje egenskap får 

en femgradig skala där den som ska svara anger viktighetsgraden. Jag var dock intresserad 

av att se vilken egenskap eleverna ansåg viktigast och vilken de ansåg minst viktig och 

valde därför att tillämpa en rangordningsfråga. En tillämpning av Trosts (2007) förslag 

skulle kunna ge att samtliga egenskaper angavs som t.ex. mycket viktiga. Vid 

genomförandet av enkäten (bilaga 2) presenterade jag enkäten för eleverna där jag 

förklarade syftet, hur den skulle genomföras samt förklarade svåra ord. Jag närvarade vid 

samtliga enkätifyllanden och de lässvaga eleverna fick stöd med läsningen av mig eller 

klassläraren, som också närvarade vid enkätgenomförandet. 

3.3.2 Elevintervju 

Samtliga berörda lärare tillfrågades om de godkände att jag genomförde intervjuerna 

(bilaga 3) under deras lektionstid (Denscombe, 2009). De elever som deltog i de enskilda 

intervjuerna valdes ut i samråd med respektive lärare, eftersom jag ville få med elever med 

god verbal förmåga, för att kunna få så uttömmande svar som möjligt. Därefter bestämdes 

tillsammans med lärare passande tid för genomförande av respektive intervju.  

 

Varje intervju inleddes med att jag förklarade undersökningens syfte och mitt eget intresse 

av ämnet, att intervjun var frivillig samt att jag inte registrerade namn. Jag informerade 

eleven om att jag registrerade kön, om de hade stöd i något ämne och vilken årskurs de 

gick i. Jag förklarade även att årskurs endast registrerades för att underlätta 

datahanteringen, men att den inte skulle presenteras i den färdiga studien. Slutligen bad 

jag om tillåtelse att få spela in samtalet (Denscombe, 2009).  

 

Intervjufrågorna utgick ifrån de sex läraregenskaper som nämns i enkäten (bilaga 2, fråga 

9), men med tilläggsfrågor med mer öppna svar. Jag använde mig av en intervjuguide 

(bilaga 3). Enligt Kvale (1997) kan guiden i stort beskriva de ämnen som intervjun ska täcka. 

Guiden är också ett sätt att översätta undersökningens mål till detaljerade och kanske 

också mätbara termer (Merriam, 1994).  
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Respondenterna hade de sex läraregenskaperna (bilaga 2, fråga 9) framför sig på ett 

separat papper, detta för att se egenskaperna i skrift och för att underlätta samtalet. Jag 

registrerade intervjudata med hjälp av bandspelare, vilket också är det vanligaste sättet 

(Kvale, 1997). Jag förde även anteckningar, för att kunna notera sådant som 

ljudupptagningen missade, det vill säga icke- verbal kommunikation och atmosfär 

(Denscombe, 2009). Intervjuerna tog cirka 20-30 min.  

3.4 Databearbetningsmetoder 

3.4.1 Enkät 

När enkätundersökningen var genomförd, räknade jag samman hur många som svarat i 

respektive årskurs. Därefter räknades hur många som var flickor, respektive pojkar samt 

hur många som hade extrastöd. Jag kontrollerade även om någon elev markerat att de 

tyckte sig behöva stöd i något ämne. Antalet respondenter var olika för årskurs 4, 5 och 6, 

därför räknade jag ut i procenttal hur stor del som svarat på de olika alternativen. Jag valde 

ut de frågor som var mest relevanta för syftets frågeställningar och kunde genom 

procentsatserna jämföra om det fanns likheter eller olikheter mellan kön och om eleven är 

i behov av särskilt stöd. Informationen skrevs in i korstabeller för att sedan sammanställas i 

grupperade stapeldiagram (bilaga 4). Diagram kan i presentationsform vara att föredra i 

stället för tabeller (Ejlertsson 2005).  

3.4.2 Intervju 

De kvalitativa intervjuerna transkriberades så snart de var genomförda. Utskrifterna skrevs 

som loggbok, vilket Merriam (1994) anser är en lämplig ersättning för en ordagrann 

utskrift. Kön, årskurs och om eleven har extrastöd noterades högst upp på pappret. 

Därefter spelade jag upp bandet och antecknade viktiga utsagor eller idéer som framkom 

under intervjun. Fraser, uttryck eller hela meningar citerades ordagrant. Noteringarna 

kopplades till räkneverket på bandspelaren för att lättare kunna hittas igen. Mina egna 

uppfattningar om och associationer till vad som sagts under intervjun antecknades i 

marginalen. Därefter analyserade jag respondenternas svar utifrån frågeställningarna. 

Tolkningarna från intervjuerna och enkäten sammanställdes sedan i löpande text.  
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3.5 Bortfall och reliabilitet 

När en person i urvalet inte vill, eller inte har möjlighet att delta i undersökningen talar 

man om externt bortfall. Bortfallet på enstaka frågor bland dem som har besvarat enkäten 

kallas internt bortfall, Ejlertsson (2005). Vid tiden för studien var ett stort antal elever 

sjuka. Detta medförde att elevantalet inte blev så högt som jag räknat med. 12 elever 

kunde inte delta på grund av att de var sjuka och 4 elever valde att inte delta i studien. Det 

gav ett externt bortfall på 16 elever. Vid databearbetningen av enkäten (bilaga 2), fann jag 

att 4 elever vid rangordning av lärarens egenskaper, hade markerat samma siffra vid flera 

egenskaper. Det medförde att jag var tvungen att ta bort deras svar vid sammanställning 

av den frågan. Det interna bortfallet blev vid dessa frågor 4 elever. 

3.6 Forskningsetik 

För att skydda den enskilde elevens integritet finns i Sverige en personuppgiftslag. Det 

grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 

forskning. Dessa krav skall i det följande kallas informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Jag har i mitt arbete av denna undersökning följt samtliga av Vetenskapsrådet (2002) 

uppsatta regler. Informationskravet innebär att de deltagande eleverna och deras 

vårdnadshavare informerades ordentligt om undersökningen, dess syfte och att det var 

frivilligt att delta. Detta skedde skriftligt vilket också så bör ske (Ejlertsson, 2005; 

Denscombe, 2009). Enligt Samtyckeskravet har eleverna och deras vårdnadshavare rätt att 

själva bestämma över sin medverkan, därför inhämtade jag skriftliga svar angående 

medverkan från både elev och vårdnadshavare (Denscombe 2009). För personer under 15 år 

är det krav på att vårdnadshavarens samtycke inhämtas, Ejlertsson (2005). 

Konfidentialitetskravet gjorde att den information som jag samlade in inte lämnades 

offentligt tillgänglig. När resultaten presenterades vidtogs åtgärder för att inte avslöja 

deltagarnas identitet (Denscombe, 2009). Namn och årskurs hölls utanför redovisningen. 

Nyttjandekravet följdes genom att de uppgifter som samlades in om eleverna endast 

användes i denna studie. Uppgifterna kommer heller inte att användas eller lånas ut i 

kommersiellt eller i andra icke vetenskapliga syften. 
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4. Resultat 

Syftet med min studie var att undersöka vad elever i årskurs 4-6 anser kännetecknar en bra 

lärare. Jag ville även söka svar på om det fanns skillnader då eleven är i behov av särskilt 

stöd och se om dessa elever betonar lärarens empatiska förmåga och att skapa god 

stämning, mer än undervisningsskicklighet och ämneskunskaper. Slutligen ville jag söka 

svar på om flickor och pojkar värdesätter lärares egenskaper lika. 

 

Jag har valt att disponera resultatavsnittet efter frågeställningarna, vilket i de flesta fall 

anses lämpligt, Johansson & Svedner (2006). Antalet frågor i enkäten var nio stycken 

(bilaga 2) och antalet frågor i intervjun var åtta stycken (bilaga 3). De svar som var mest 

relevanta för att besvara frågeställningarna valdes ut. Efter varje frågeställning sker en 

tolkning där tolkningarna från elevenkäten och elevintervjuerna vävs ihop i löpande text.  

 

Sammanställningen från enkäten (bilaga 4) visas i form av stapeldiagram, för att göra 

informationen mer lättgänglig. Diagram 1-7 visar förhållandet mellan hur elever i årskurs 4-

6, som är utan- och i behov av särskilt stöd har svarat på enkäten. Diagram 8-14 visar 

förhållandet mellan hur flickor och pojkar i årskurs 4-6, har svarat på enkäten. 

Stapeldiagrammen är i form av grupperande staplar, vilket gör det möjligt att göra 

jämförelser mellan grupperna (Ejlertsson, 2005). Jag har valt att presentera 

svarsfrekvensen i diagrammen, i procenttal, för att kunna korrigera för ojämnheter och 

göra jämförbarheten större (Trost, 2007). Sist i resultatdelen presenteras en 

sammanfattning av resultaten. 

4.1 Hur anser eleverna att en bra lärare ska vara?  

Eleverna tycker att en bra lärare kan förklara uppgiften så att de förstår. Det är viktigt att 

läraren kan förklara uppgiften på olika sätt, för om de inte förstår vad läraren menar 

kanske de inte klarar av att lösa uppgifterna. Detta bekräftas i enkäten (bilaga 4, diagram 

7). De flesta av respondenterna ansåg att en bra lärare tar sig tid att lyssna på eleven. ”Om 

läraren visar respekt för eleven och lyssnar vad de har att säga och tar deras ord på allvar 

känner man sig respekterad och visar då också respekt tillbaka mot läraren”, sagt av elev 

utan extra stöd. Flera av respondenterna nämnde att en bra lärare tillämpar varierande 

arbetssätt. En av respondenterna nämnde utelektioner som ett bra arbetssätt. Eleverna 
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var eniga om att det är viktigt att läraren har goda ämneskunskaper. En av respondenterna 

utvecklade sitt svar med att förklara att läraren måste kunna mycket om det den 

undervisar i, för att kunna svara på frågor från eleverna. De flesta av respondenterna 

menade att en bra lärare ska tänka mer på eleven än på ämnet, dock var det några som 

ansåg att det var lika viktigt att läraren tänker på ämnet som på eleven. Enkäten visar 

liknande resultat (bilaga 4, diagram 6 och 13). ”En lärare ska inte bara tänka på ämnet de 

måste även tänka på eleverna och vad de tycker”, svarade en respondent. Egenskaper som 

respondenterna spontant nämnde att en bra lärare har är humor, att läraren är snäll och 

lite sträng. Respondenterna menade att om läraren inte är lite sträng så är det ingen 

ordning i klassen. Merparten av respondenterna ansåg att stämningen i klassen var viktig. 

En av respondenterna nämnde att det går lättare att arbeta i en klass där det är god 

stämning. Då vågar man fråga en klasskamrat om hjälp och behöver inte alltid vänta på att 

läraren ska hjälpa en.  

4.2 Vad tycker eleverna är viktigast att en lärare är bra på? 

Det som flest elever ansåg var viktigast att lärare är bra på, är att han/hon kan förklara när 

eleven inte förstår, därefter kom att läraren tar sig tid och lyssnar, följt av att läraren gör så 

eleven blir intresserad av ämnet och att läraren har goda ämneskunskaper. Relativt få 

elever (ingen elev i behov av särskilt stöd) ansåg det viktigast att läraren skapade god 

stämning i klassen samt att läraren förstod att vissa saker kan vara svåra eller tråkiga 

(bilaga 4, diagram 7). En av respondenterna som är i behov av särskilt stöd, ansåg att den 

viktigaste egenskapen hos en lärare är att han/hon förstår att vissa saker kan vara svåra 

eller tråkiga. Respondenten utvecklade sitt svar med att förklara att ”Oftast blir det tråkigt 

när man inte förstår, då är det viktigt att läraren förstår det och inte skäller på en”. En 

annan elev i behov av särskilt stöd framhåller att: “Den absolut viktigaste egenskap en 

lärare ska ha är att eleverna som behöver stöd får den hjälp de behöver. De ska få mer 

hjälp än de andra”.  

4.3 Hur ser elever utan – och elever i behov av särskilt stöd på en lärares egenskaper? 

De egenskaper som flest elever värderade högst var desamma oavsett om eleven är i 

behov av särskilt stöd eller inte. De egenskaperna var att läraren tar sig tid och lyssnar på 

eleven, att läraren gör så att eleven blir intresserad av vad det den ska lära, att läraren är 
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duktig på att förklara och att läraren kan mycket i de ämnen läraren undervisar i (bilaga 4, 

diagram 7). Enkäten visar att fler elever i behov av extrastöd tycker att den viktigaste 

egenskapen hos en lärare är att de tar sig tid och lyssnar på eleven, medan den viktigaste 

egenskapen hos en lärare enligt elever som inte är i behov av särskilt stöd, är att läraren är 

duktig på att förklara när de inte förstår. I övrigt visar resultatet av enkäten och 

intervjuerna inga stora skillnader i hur elever utan - och i behov av särskilt stöd prioriterar 

lärares egenskaper. 

4.4 Vad prioriterar flickor respektive pojkar för egenskaper hos en lärare?  

Studien visar att flickor och pojkar prioriterar egenskaperna till viss del olika. Fler flickor 

värderade högst att läraren tar sig tid att lyssna på dem (bilaga 4, diagram 14). Fler pojkar 

än flickor anser att den viktigaste egenskapen är att läraren är duktig på att förklara när de 

inte förstår samt att läraren kan mycket i de ämnen de undervisar i (bilaga 4, diagram 14 

och 11). Samtliga elever anser det vara viktigt att läraren har goda ämneskunskaper, dock 

är det fler pojkar som anser det vara mycket viktigt (bilaga 4, diagram 11). Samtliga elever 

anser det vara viktigast att läraren fokuserar mest på eleverna, dock är det fler pojkar än 

flickor som anser att ämnet är viktigare än eleven (bilaga 4, diagram 13). Vid intervjun då 

jag kunde ställa följdfrågor trodde respondenterna själva inte att det var någon skillnad på 

hur flickor och pojkar svarade/rangordnade egenskaperna. En flicka och en pojke gav 

följande svar: 

 

”Jag tror att de flesta tycker som jag. Det är ingen skillnad på vad flickor och pojkar tycker. Vi tycker 

lika i så mycket annat så jag tror inte vi tycker annorlunda nu”, flicka. 

”Jag tror inte det är någon skillnad vad flickor och pojkar tycker. Människor är lika, men ändå inte. De 

är lika inuti, men inte utanpå. ”Om man tycker olika eller lika, beror det på hur man är och vad man 

tycker, inte på om man är pojke eller flicka”, pojke. 

4.5 Resultatsammanfattning  

Under denna rubrik sammanfattar jag resultatet utifrån mina frågeställningar.  

 

Samtliga elever i årskurs 4-6, ansåg att en bra lärare har goda ämneskunskaper samt har 

förmågan att kunna förklara så att eleverna förstår. De flesta av eleverna menade också att 

det är viktigt att läraren tar sig tid att lyssna på dem. En elev som inte är i behov av särskilt 
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stöd visar sin syn på relationen mellan lärare och elev genom följande ord: ”Om läraren 

visar respekt för eleven och lyssnar vad de har att säga och tar deras ord på allvar känner 

man sig respekterad och visar då också respekt tillbaka mot läraren.”  

 

Genom elevernas svar kunde jag se om elever i behov av särskilt stöd i högre grad valde 

alternativ som visade att de prioriterade en lärares empatiska förmåga och att skapa god 

stämning, medan elever som inte är i behov av särskilt stöd betonade lärarens 

undervisningsskicklighet och ämneskunskaper. Studien visar att elever i behov av särskilt 

stöd till viss del värderade lärarens empatiska förmåga högre. De lade större vikt vid 

relationen till läraren samt att läraren tog sig tid och lyssnade på honom/henne. Att 

läraren skapar god stämning i klassen var det ingen elev i behov av särskilt stöd som angav 

som den viktigaste egenskapen, dock ansåg samtliga elever att klassrumsatmosfären var 

viktig. De flesta elever menade att det inte är viktigt att läraren har förståelse för att 

uppgifter kan vara svåra eller tråkiga. När det gäller ämneskunskaper och 

undervisningsskicklighet hos en lärare menade samtliga elever att dessa egenskaper är 

viktiga och elever i behov av särskilt stöd värderade till och med ämneskunskaperna högre 

än vad elever som inte är i behov av särskilt stöd gjorde. Studien visar att flickor prioriterar 

egenskapen att läraren tar sig tid att lyssna på dem medan flest pojkar anser att den 

viktigaste egenskapen är att läraren är duktig på att förklara när de inte förstår. Samtliga 

menar det vara viktigt att läraren har goda ämneskunskaper, dock är det fler pojkar som 

finner det vara mycket viktigt. Flickor och pojkar prioriterar olika, dock trodde de inte att 

de gjorde det.  

5. Diskussion 

Studiens syfte var att ta reda på elevers inställning till vad som kännetecknar en bra lärare. 

Jag ville söka svar på om det fanns skillnader då eleven är i behov av särskilt stöd och se om 

dessa elever betonar lärarens empatiska förmåga och att skapa god stämning, medan 

elever som inte är i behov av särskilt stöd betonar lärarens undervisningsskicklighet och 

ämneskunskaper. Jag ville även söka svar på om flickor och pojkar värdesätter lärares 

egenskaper lika. Jag kommer här att föra en diskussion kring metoden och resultatet och 

sätta det i relation till litteratur och syftet med frågeställningarna. Avslutningsvis följer en 

sammanfattning av diskussionen med en avslutande reflektion.  
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5.1 Metoddiskussion 

För att på bästa sätt kunna söka svar på mina frågor, valde jag att kombinera två olika 

datainsamlingsmetoder, enkät och intervju.  Jag ansåg att enkäten skulle ge mig en 

övergripande bild och intervjuerna en fördjupad bild. Metodvalet att använda enkät, var 

inte det bästa eftersom mitt underlag var relativt litet redan från början och när ett flertal 

elever var frånvarande vid enkäten ledde det till ytterligare bortfall. Jag anser att 

intervjuerna gav mig mer kärnfull information. Om jag skulle genomföra undersökningen 

igen skulle jag enbart använda mig av intervju som metod, men då med ett större antal 

elever. 

  

Jag vill vara försiktig med att uttrycka att resultatet är generaliserbart, eftersom 

undersökningen genomfördes på en skola och endast 74 elever deltog i studien. En annan 

aspekt är att jag kände eleverna. Flera av eleverna som intervjuades var eller hade varit 

mina elever. Det gör att en personlig kontakt fanns oss emellan, vilket enligt Johansson och 

Svedner (2006), kan påverka elevernas svar och resultatets generaliserbarhet.  

5.2 Resultatdiskussion 

Carlgren och Marton (2007), menar att lärarens uppgift idag är att få eleverna att utveckla 

förmågor och förhållningssätt, vilket även framhålls i Lgr 11 (Skolverket, 2011). Eleverna 

som deltog i min studie ansåg att en bra lärare har goda ämneskunskaper samt har 

förmågan att kunna förklara så att eleverna förstår. Vikten av att lärare har goda 

ämneskunskaper som de också kan använda, framgår också av litteraturen 

(Utbildningsdepartementet, 2010; Frank, 2009; Skolverket, 2011).  

 

Frank (2009) skriver i sin avhandling att en bra lärare har empati och visar respekt för den 

enskilda eleven. De flesta av eleverna menade också att det är viktigt att läraren tar sig tid 

att lyssna på dem. Följande citat är sagt av en elev som inte är i behov av särskilt stöd och 

visar elevens syn på relationen mellan lärare och elev samt vikten av att läraren tar sig tid 

och lyssnar på eleven. ”Om läraren visar respekt för eleven och lyssnar vad de har att säga 

och tar deras ord på allvar känner man sig respekterad och visar då också respekt tillbaka 

mot läraren.” I dag är inte respekt något en lärare får genom lydnad från eleven, utan 

något denne måste förtjäna genom att också visa eleven respekt (Orlenius, 2001).  
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Studien visar att elever i behov av särskilt stöd till viss del menade att lärarens empatiska 

förmåga är viktigare än vad elever som inte är i behov av särskilt stöd ansåg. När det gäller 

ämneskunskaper och undervisningsskicklighet hos en lärare menade samtliga elever att 

dessa egenskaper är viktiga. Elever i behov av särskilt stöd värderade till och med 

ämneskunskaperna högre än vad elever som inte är i behov av särskilt stöd gjorde. Studien 

visar att elever i behov av särskilt stöd lade större vikt vid relationen till läraren.  

Skolan spelar en stor roll för eleven och en bra skolmiljö är viktig (Druid Glentow 2006; 

Taube, 2007). Det är därför viktigt att skolan tar hänsyn till och anpassar undervisningen 

efter varje elevs förutsättningar och behov (Utbildningsdepartementet, 2010) så att de 

också får lyckas. 

 

Studien visar att flickor och pojkar prioriterar egenskaperna till viss del olika. Flickor 

värderar relationen till läraren högre än vad pojkar gör. Det som flest pojkar prioriterar hos 

en lärare är att han/hon har undervisningsskicklighet. Trots att eleverna prioriterade olika 

trodde de inte att de gjorde det. I undersökningen framkom inget som tyder på att flickor 

anser yngre lärare vara bättre än äldre. Det framkom heller inget som visade på att pojkar 

föredrar manliga lärare framför kvinnliga. Min studie stämmer därför inte överens med 

skolverkets (2006) rapport. Jag anser precis som Sahlström (2010), att lärarens 

genusmedvetenhet om hur man bemöter pojkar respektive flickor är viktig, men läraren 

får inte glömma bort den enskilda individen, till exempel att det faktiskt finns pojkar som 

kan vara stressade eller flickor som inte lyckas klara kunskapskraven i skolan (Sahlström, 

2010). En pojke som deltog vid intervjun ansåg att flickor och pojkar är lika inuti men inte 

utanpå och om man tycker olika beror det på hur man är som person och inte om man är 

flicka eller pojke. Det är viktigt att varje elev ses som unik och att ingen elev kan eller ska 

behandlas utifrån en mall. Vare sig eleven är en pojke, flicka eller är i behov av särskilt 

stöd. Det framgår även i Lgr-11 (Skolverket, 2011) att lärarna inte ska göra skillnad på 

pojkar och flickor i undervisningen eller i bedömningen. Som litteraturen säger är det 

viktigt att “se” varje enskild elevs behov (Juul & Jensen, 2003; Ronsten, 2001; Kinge, 2000). 

Enligt Sahlström (2010), är lärarens bemötande och förmåga att motivera eleven viktiga 

egenskaper för att eleven ska ha en positiv kunskapsutveckling. Han menar att i 

bemötandet ingår lärarens förväntningar på- och bedömning av eleven. För att öka 
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elevernas motivation krävs det att läraren kan variera sina metoder, arbetssätt och 

arbetsformer och att läraren utgår från elevens intressen och vardag. 

 

 Flera avhandlingar och rapporter visar att återkoppling till eleven och samtal med eleven, 

är viktigt för elevens kunskapsutveckling (Hanssons, 2011; Björklund Boistrup, 2010; Frank, 

2009; Robertsson, 2009; Hattie, 2003, 2009).   

 

Som tidigare nämnts i litteraturen har alla elever grundläggande behov (Wrangsjö, 1998). 

Hur elevernas enskilda behov ser ut varierar från individ till individ. Skolan och lärarna ska 

ta hänsyn till och undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov 

(Utbildningsdepartementet, 2010).  

5.3 Fortsatt forskning 

Som jag tidigare nämnt är lärarrollen ett aktuellt ämne både internationellt och nationellt. 

Jag anser att det vore intressant att forska vidare inom området motivation. Hur ska 

arbetet tillsammans med eleverna se ut, för att de ska behålla den skolglädje de har, när 

de börjar i förskoleklass?  
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Bilaga 1 

      xxxxx 090508 

Uppsala universitet 

Magisterprogrammet i specialpedagogik 60 hp 

Vårterminen 2009 

Examensarbete 

 

Information till dig som har barn i klass fyra, fem och sex  
 

Hej, 

Mitt namn är Maria Arvidsson och jag läser min sista termin på Magisterprogrammet i 

specialpedagogik. Som avslutning har jag till uppgift att skriva en examensuppsats.  

Som examensarbete kommer jag att göra en undersökning, där syftet är att ta reda på elevers 

inställning till vilka egenskaper en bra lärare ska ha. Jag kommer även undersöka om det kan 

finnas skillnader då eleven har vissa svårigheter samt skillnader mellan flickor och pojkar. För att 

ta reda på detta har jag valt att använda mig av enkät och intervju som metod. Det kommer att bli 

en elevenkät samt intervju av några elever. Enkäten och intervjun gör eleverna i skolan. 

Undersökningen kommer att genomföras vecka 22-24.  

Deltagarna i denna undersökning är elever i årskurs fyra, fem och sex. 

All data är konfidentiell. Endast jag själv och min handledare från Uppsala universitet kommer att 

ta del av den. Samtliga data kommer att fingeras i uppsatsen (skola, kommun namn etc.). Att delta 

i denna undersökning är frivilligt. För att eleverna ska kunna medverka måste de ha målsmans 

tillåtelse, därför medföljer längst ner på sidan en talong där målsman fyller i om hans/hennes 

son/dotter får delta i undersökningen. Denna talong lämnas tillbaka till skolan så fort som möjligt, 

dock senast 090525.  

Varje persons deltagande i denna undersökning är lika viktig. Därför hoppas jag att Ni vill ge er 

tillåtelse att låta ert barn delta i denna undersökning.  

Om ni har några frågor gällande undersökningen är ni välkomna att ringa eller maila mig.  

 

Maria Arvidsson  Handledare: Elisabeth Ekegren Johansson 

********     Universitetsadjunkt 

*********.se    elisabeth.ekegren@uu.se 

 

       

 

FÖRÄLDRAMEDGIVANDE  

□ JA, jag tillåter att mitt barn får delta i undersökningen och svara på en enkät. 

 □ JA, jag tillåter att mitt barn får delta i undersökningen och intervjuas. 

 
(Barnets namn) (Klass)     

  

 
(Målsmans underskrift)      

 

□ NEJ, jag tillåter INTE att mitt barn deltar i undersökningen och svarar på en enkät.  

□ NEJ, jag tillåter INTE att mitt barn deltar i undersökningens intervju. 

mailto:maria.arvidsson@edu.osthammar.se
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Bilaga 2  

 

Elevenkät för klass 4, 5 och 6 
 

Sätt ett kryss för om du är pojke eller flicka, 

pojke □ 

flicka □ 

 
Skriv vilken årskurs du går i. 
Årskurs_____  
 

1. Får du extra stöd i något ämne? 

ja □   nej □ 
 

2. Om du svarade nej på fråga 1. Skulle du behöva extra stöd i 
något ämne och i så fall vilket?  

ja □ i ________________ nej □ 

 
 

3. Hur viktigt är det att du vet personliga saker om din lärare 

Inte alls viktigt    □   □   □   □   □     mycket viktigt 

                             1       2      3      4      5 
 
 

4. Går du till läraren om du är ledsen eller arg? 

aldrig    □   □   □   □   □     alltid 

                  1      2      3      4      5 
 
 

5. Kan du berätta känsliga saker för läraren? 

ja□   nej□  

 
     

6. Har läraren tid att lyssna på dig? 

aldrig □   □   □   □   □     alltid 

                                  1      2      3      4      5 
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7. Är det viktigt att läraren kan mycket i de ämnen som läraren  
undervisar i? 

Inte alls viktigt    □   □   □   □   □     mycket viktigt 

                            1      2      3      4      5 
 
 

8. Ska läraren tänka mest på ämnet eller eleven? 

ämnet □   eleven □ 

 
 

9. Vad tycker du är viktigast hos en lärare? 
Skriv siffrorna 1, 2, 3, 4, 5 och 6, där 6 är den viktigaste  
egenskapen hos en lärare och 1 är den egenskap som är  
minst viktig. 

□ Att läraren kan mycket i de ämnen läraren undervisar i.  

□ Att läraren gör så att det är bra stämning i klassen. Ni arbetar mycket 

med t.ex. värderingsövningar och tillsammansövningar.  

□ Att läraren tar sig tid att lyssnar på dig.  

□ Att läraren förstår att vissa saker kan vara svårt eller tråkigt.  

□ Att läraren är duktig på att förklara när du inte förstår. 

□ Att läraren gör så att du blir intresserad av det du ska lära dig. 

 
Vill du berätta mer om vad du tycker är viktigt hos en lärare  
kan du skriva det på raderna nedanför. 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Tack för att du svarade på frågorna! 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

 

 
 

Vilka egenskaper värdesätter elever hos en lärare samt hur prioriteras dessa? 

 

1. Har du extrastöd i något ämne och i så fall vilket? 

            Om nej, skulle du vilja ha extrastöd i något ämne och i så fall vilket? 

2. Följande påståenden är samma som du fick i enkäten. Vilka egenskaper  

             tycker du är viktigast? 

3. Vilken egenskap är viktigast av de du nämnt?  

4. Vilken egenskap tycker du är minst viktig?  

 

 
□ Att läraren kan mycket i de ämnen läraren undervisar.  

□ Att läraren gör så att det är en bra stämning i klassen. Ni arbetar mycket med tex  

    värderings- övningar och tillsammansövningar.  

□ Att läraren tar sig tid att lyssnar på dig.  

□ Att läraren förstår att vissa saker kan vara svårt eller tråkigt.  

□ Att läraren är duktig på att förklara när du inte förstår. 

□ Att läraren gör att du blir intresserad av det du ska lära dig. 

   (Eleven har ovanstående punkter på stencil framför sig) 

 

5. På vilket sätt tror du att flickors och pojkars svar är lika eller olika? 

6. Vilken är den absolut viktigaste egenskap en lärare ska ha/inte ha?  

             Det behöver inte vara någon av de sex egenskaper jag nämnt. 

7. Har du något mer du skulle vilja berätta om vad som är viktigt hos en lärare? 

 

 

TACK! 
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Bilaga 4  

Diagram 1-7 visar förhållandet mellan hur elever i årskurs 4-6, som är i och utan behov av 

särskilt stöd har svarat på enkäten. 

 
Diagram 1. Hur viktigt är det att du vet personliga saker om din lärare? 

0
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40

%

1 Inte

alls

viktigt

3 5

Mycket

viktigt

elever utan behov av

särskilt stöd

elever i behov av särskilt

stöd

 

Målet är att visa hur viktigt eleverna anser det är att veta personliga saker om läraren. Fler elever i behov av 
särskilt stöd anser det viktigare än elever som inte har behov av extra stöd att veta personliga saker om läraren. 
Ingen elev anser att det är mycket viktigt. Det är dock relativt många elever som anser att det inte är viktigt att 
veta personliga saker om läraren. 

 
Diagram 2. Går du till läraren om du är ledsen eller arg? 
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särskilt stöd

 

Målet är att visa om eleverna går till läraren när de känner sig ledsna eller arga. Fler elever i behov av särskilt 
stöd går till läraren om de känner sig ledsna eller arga än elever som inte har behov av extra stöd. Det är dock 
en elev utan extra stöd som alltid går till läraren när han/hon känner sig ledsen eller arg. 

 
Diagram 3. Kan du berätta känsliga saker för läraren? 
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JA NEJ

elever utan behov av

särskilt stöd

elever i behov av

särskilt stöd

 

Målet är att visa om eleverna känner att de har förtroende för läraren och kan berätta känsliga saker. Fler 
elever som är i behov av extra stöd känner att de kan berätta känsliga saker för läraren, än vad elever som inte 
är i behov känner att de kan. 
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Diagram 4. Är det viktigt att läraren kan mycket i de ämnen som läraren  
undervisar i? 
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elever i behov av särskilt
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Målet är att visa hur viktigt eleverna anser det är att läraren har goda ämneskunskaper. Samtliga elever anser 
det vara viktigt att läraren har goda ämneskunskaper, dock är det fler elever med någon form av extra stöd som 
tycker det är mycket viktigt. 

 

Diagram 5. Har läraren tid att lyssna på dig? 
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Målet är att visa om eleverna anser att läraren tar sig tid att lyssna på dem. Större andel elever med någon 
form av extra stöd ansåg att läraren alltid tog sig tid att lyssna på dem. Elever utan extra stöd ansåg dock att 
läraren nästan alltid tog sig tid att lyssna på dem. 

 

Diagram 6. Ska läraren tänka mest på ämnet eller eleven? 
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90

%

ämnet eleven

elever utan behov av
särskilt stöd

elever i behov av
särskilt stöd

 

Målet är att visar vad eleverna tycker är viktigast att läraren fokuserar mest på, ämnet eller eleven. Data visar 
att samtliga elever anser det vara viktigast att läraren fokuserar mest på eleverna, dock är det fler elever med 
någon form av extra stöd som tycker att läraren ska tänka mer på eleven än ämnet. 
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Diagram 7 visar egenskaper hos läraren som värderades högst hos elever utan extrastöd och 
elever med någon form av extrastöd. 

0 5 10 15 20 25 30 35

Att läraren är duktig på att

förklara när du inte förstår.

Att läraren kan mycket i de ämnen

läraren undervisar i.

Att läraren gör så att du blir

intresserad av det du ska lära dig.

Att läraren gör så att det är bra

stämning i klassen.

Att läraren tar sig tid att lyssnar på

dig.

Att läraren förstår att vissa saker

kan vara svårt eller tråkigt.

%

elever utan behov av särskilt stöd

elever i behov av särskilt stöd

 
Målet är att visa vilken egenskap hos lärare som elever i behov av särskilt stöd och elever som inte är i behov av 
särskilt stöd värderade högst. Data visar att flest elever i behov av särskilt stöd värderade högst att läraren tar 
sig tid och lyssnar på eleven. Det som flest elever som inte är i behov av särskilt stöd värderade högst var att 
läraren är duktig på att förklara när eleven inte förstår. De egenskaper som flest elever värderade högst var 
samma egenskaper för de två grupperna. Det var att läraren tar sig tid och lyssnar på eleven, att läraren gör så 
att eleven blir intresserad av vad det den ska lära, att läraren är duktig på att förklara och att läraren kan 
mycket i de ämnen läraren undervisar i. 

 
 
 
Diagram 8-14 visar förhållandet mellan hur flickor och pojkar värderar en lärares 
egenskaper. 
 
Diagram 8. Är det viktigt att du vet personliga saker om din lärare? 

0

10

20

30

40

50

%

1 Inte

alls

viktigt

3 5

Mycket

viktigt

pojkar

flickor

 
Målet är att visa hur viktigt eleverna anser det är att veta personliga saker om läraren. Fler flickor än pojkar 
anser det viktigt än att veta personliga saker om läraren. Ingen elev anser att det är mycket viktigt. Det är drygt 
hälften av pojkarna som anser att det inte är viktigt att veta personliga saker om läraren. 
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Diagram 9. Går du till läraren när du känner dig arg eller ledsen? 
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1 aldrig 3 5 alltid

pojkar

flickor

 
Målet är att visa om eleverna går till läraren när de känner sig ledsna eller arga. Fler flickor än pojkar går ofta till 
läraren om de känner sig ledsna eller arga. Det är dock en pojke som alltid går till läraren när han/hon känner 
sig ledsen eller arg. 

 
Diagram 10. Kan du berätta känsliga saker för din lärare? 

46

47

48

49

50

51

52

%

JA NEJ

pojkar

flickor

 
Målet är att visa om eleverna känner att de har förtroende för läraren och kan berätta känsliga saker. Fler 
flickor än pojkar, känner att de kan berätta känsliga saker för läraren. 

 
Diagram 11. Är det viktigt att läraren kan mycket i de ämnen som läraren undervisar i? 
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%

1 Inte alls

viktigt

2 3 4 5 mycket

viktigt

pojkar

flickor

 
Målet är att visa hur viktigt eleverna anser det är att läraren har goda ämneskunskaper. Samtliga elever anser 
det vara viktigt att läraren har goda ämneskunskaper, dock är det fler pojkar som anser det vara mycket viktigt.  
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Diagram 12. Har läraren tid att lyssna på dig? 
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1 aldrig 2 3 4 5 alltid
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flickor

 
Målet är att visa om eleverna anser att läraren tar sig tid att lyssna på dem. Större andel flickor ansåg att 
läraren alltid har tid att lyssna på dem. Det var däremot fler pojkar som ansåg att läraren ofta hade tid att 
lyssna på dem.  

 
Diagram 13. Ska läraren tänka mest på ämnet eller eleven? 
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20

40

60

80

100

%

ämnet eleven

pojkar

flickor

 
Målet är att visar vad eleverna tycker är viktigast att läraren fokuserar mest på, ämnet eller eleven. 
Diagrammet visar att samtliga elever anser det vara viktigast att läraren fokuserar mest på eleverna, dock är 
det fler pojkar än flickor som anser att ämnet är viktigare än eleven.  

 
Diagram 14. visar egenskaper hos läraren som värderades högst hos flickor och pojkar.  

0 5 10 15 20 25 30 35

Att läraren är duktig på att förklara när du inte

förstår.

Att läraren kan mycket i de ämnen läraren

undervisar i.

Att läraren gör så att du blir intresserad av det

du ska lära dig.

Att läraren gör så att det är bra stämning i

klassen.

Att läraren tar sig tid att lyssnar på dig.

Att läraren förstår att vissa saker kan vara svårt

eller tråkigt.

%

f lickor

pojkar

 

Målet är att visa vilken egenskap hos lärare som flickor och pojkar värderade högst. Data visar att flickor i högre 
grad än pojkar anser att den viktigaste egenskapen hos läraren är att denne tar sig tid att lyssna på dem. Fler 
pojkar än flickor anser att den viktigaste egenskapen är att läraren är duktig på att förklara när de inte förstår 
samt att läraren kan mycket i de ämnen de undervisar i. 


