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Sammanfattning  
 
Denna uppsats syftar till att undersöka elevers uppfattningar om bra lärare samt om det finns 
skillnader i dessa uppfattningar mellan elever i årskurs 1-6, elever på studieförberedande 
gymnasieprogram och elever på yrkesförberedande gymnasieprogram. 
 
För att undersöka detta har 105 gymnasieelever fyllt i en enkät med endast en, öppen fråga: Hur 
skulle du beskriva en bra lärare? För att fånga upp yngre elevers uppfattningar har ett material 
publicerat av Kamratposten använts. Detta material publicerades i samband med att 
Kamratposten utlyste en tävling där Sveriges bästa lärare skulle utses. Dessa olika typer av 
material har analyserats med utgångspunkt i tre olika typer av kompetens; didaktisk kompetens, 
ledarskapskompetens samt relationell kompetens. Att analysera materialet med hjälp av dessa 
begrepp har medfört att skillnader mellan de olika elevgrupperna har kunnat påvisas gällande 
vilken eller vilka av dessa kompetenser som ges mest utrymme i beskrivningarna.   
 
Resultatet av denna undersökning visar att elever i årskurs 1-6 i hög utsträckning efterfrågar 
relationella aspekter hos en lärare så som att denna är snäll, stöttande och har en förmåga att 
vara personlig med eleven. Bland studieförberedande gymnasieelever framkom istället att dessa 
i högre grad efterfrågade de didaktiska aspekterna av en bra lärare. Vanligt förekommande var 
här att beskriva vikten av att läraren är kunnig, engagerad och undervisar på ett roligt sätt. 
Bland yrkesförberedande gymnasieelever fanns inte ett lika tydligt fokus på en enskild 
kompetens. Istället gavs både didaktiska och relationella aspekter stort utrymme, dock med en 
större dragning åt de relationella aspekterna.  
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Inledning 
Den svenska skolan har under de senaste åren fått utstå massiv kritik. Två PISA-

undersökningar genomförda 2009 och 2012 har visat att svenska elevers resultat stadigt går 

nedåt gällande exempelvis läsförståelse och naturkunskap (Skolverket, 2010a, 2013). Trots 

att undersökningar som PISA inte nödvändigtvis måste spegla det faktiska förhållandet i den 

svenska skolan (Jakobsson, 2013) har dessa rapporter ändå fungerat som tung ammunition i 

den kritik som riktas mot såväl skola som lärarutbildning. Det som ofta framhålls som 

lösningarna på skolans problem är mindre klasser, höjda lärarlöner, kvalitetssäkring och en 

förbättrad lärarutbildning (Skolverket, 2010b). Hattie (2012) menar att sådana förändringar 

som att bland annat höja lärarlöner eller förändra lärarutbildningen med högre inträdeskrav 

är fel väg att gå om målet är att nå bättre resultat i skolan. Istället menar Hattie (2012) att 

lärare bör arbeta för att finna de kompetenser som har störst effekt för elevers lärande. 

 

I en tid där alla vill uttala sig om vad den svenska skolan behöver göra för att förbättra 

elevernas resultat vill vi lyfta fram ett perspektiv som i debatten hamnat i skymundan, 

nämligen elevperspektivet. Håkansson och Sundberg (2013, s.186) menar att forskning visar 

att elever är (a) väl medvetna om vad som krävs av lärare för att få till stånd god 

undervisning och (b) vad som krävs för att eleverna ska kunna nå de mål som uttrycks i 

exempelvis läroplanen. I likhet med detta menar Hattie (2009) att elever är relativt duktiga 

på att utvärdera, inte bara, sina egna prestationer utan även lärarens påverkan på dessa 

prestationer. Detta indikerar att elever har kunskaper om vad som bidrar till deras eget 

lärande och besitter därmed även kunskaper om vad som utgör en bra lärare. Trots denna 

kunskap hos elever, menar Hattie (2009), att lärare inte lär sig eller tar till sig av denna 

värdefulla information. Av denna anledning menar Hatttie (2009) att elevers uppfattningar 

om lärarens kompetens är en viktig fråga för forskningen att titta närmare på.  

 

Att undersöka elevers uppfattningar om bra lärare är inte bara en fråga som är intressant ur 

forskningssynpunkt utan måste även anses som viktig för lärarkåren och för den enskilde 

lärarens yrkesroll. Genom att läraren får större kunskaper gällande vad elever efterfrågar hos 

en lärare kan denne utveckla sitt eget arbete och förhoppningsvis även förbättra sina elevers 

resultat. 
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Kamratposten genomförde år 2011 en tävling som syftade till att utse Sveriges bästa lärare. 

Över tusen elever, mestadels från elever i årskurs 1-6, skickade in motiveringar som beskrev 

varför just deras lärare var Sveriges bästa. Detta material ger en inblick i det perspektiv som 

föreliggande uppsats ämnar undersöka och lyfta fram. Mängden motiveringar som skickades 

in till Kamratposten var överrumplande för tidningen och Sveriges bästa lärare kunde inte 

utses med hjälp av motiveringarna, utan man tvingades använda lottning. Detta ger en tydlig 

bild av att det finns en stor kunskapsbas att hämta kunskap ur angående vad som utgör en 

bra lärare enligt Sveriges elever. Det tyder också på att det finns en vilja hos eleverna att få 

komma till tals, att få göra sin röst hörd. Detta massiva gensvar från eleverna väcker även 

frågor om gymnasieelevers uppfattningar om en bra lärare. Har även de synpunkter på vad 

som utgör en bra lärare? Gymnasieskolan kan sägas vara en mindre homogen grupp i 

jämförelse med grundskolan i och med att det där finns en uppdelning mellan dels 

studieförberedande- och dels yrkesförberedande program. Högberg (2009) menar att det 

bland yrkesförberedande gymnasieelever finns en motvilja till kärnämnena i skolan och att 

delar av denna elevgrupp inte är särskilt studiemotiverade medan elever på 

studieförberedande program kan ses som mer studiemotiverade. I och med att gymnasiet 

består av dessa två grupper är det intressant att se om det finns skillnader i synsätt på bra 

lärare inom gymnasieskolan. 

 

Genom att studera Kamratpostens material och de två olika typerna av programmen på 

gymnasieskolan kan elevperspektivet på bra lärare synliggöras. Viktigt att påpeka är att vi 

inte menar att elevperspektivet bör utgöra det enskilt viktigaste inslaget i skoldebatten men 

att det ändå kan tillföra viktig kunskap och insikt till diskussionen om resultaten i den 

svenska skolan. Genom att lyssna på elever i olika årskurser och från olika 

gymnasieprogram kan möjligen denna diskussion vidgas och fördjupas. 

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppsats är beskriva och förstå elevers uppfattningar om 

vad som utgör en bra lärare. Syftet är vidare att undersöka om, och i så fall vilka, skillnader 

som finns i dessa uppfattningar mellan elever i olika åldrar och på olika gymnasieprogram. 

 

För att precisera våra syften använder vi oss av följande frågeställningar: 

 

1. Vad anser elever i årskurserna 1-6 att en bra lärare kännetecknas av? 
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2. Vad anser gymnasieelever på studieförberedande program att en bra lärare kännetecknas 

av? 

3. Vad anser gymnasieelever på yrkesförberedande program att en bra lärare kännetecknas 

av? 

4. Vilka skillnader kan urskiljas mellan eleverna på de olika skolnivåerna och programmen? 
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Forskning om bra lärare och god undervisning 
 

I följande avsnitt behandlas tidigare forskning rörande bra lärare. Den forskning som lyfts 

fram rör olika aspekter av en bra lärare och även de kompetenser som detta, något grovt, kan 

brytas ner i: (a) didaktisk kompetens, (b) ledarskapskompetens och (c) relationell kompetens. 

Denna uppdelning av kompetenser är inspirerad av Nordenbo, Søgaard Larsen, Tiftikiçi, 

Wendt och Østergaard, (2008), vilka funnit att dessa tre kompetenser är viktiga för elevers 

lärande. Slutligen lyfts ett antal undersökningar fram som, i likhet med denna uppsats, tittat 

närmare på elevers uppfattningar om bra lärare. Anledningen till att avsnittet disponeras på 

detta sätt är att kunna knyta an elevernas uppfattningar om bra lärare till vad forskningen på 

området beskriver som viktiga delar hos denne lärare. Genom att tydliggöra vad forskningen 

säger om vad som kännetecknar en bra lärare kan också elevernas motiveringar och 

enkätsvar analyseras i relation till detta. 

Den bra läraren 
Inget entydigt svar går att ge på frågan vad som utgör en bra lärare. Dock har flera forskare 

sökt att ge beskrivningar och förklaringar rörande just detta. 

 

Granström (2007) nämner två viktiga roller som lärarrollen består av: ledarskap och 

lärarskap. Lärarskapet benämner Granström som ett traderande av de värden som samhället 

omfamnar medan ledarskapet istället handlar om att välja användbara metoder för arbetet 

med förmedlingen av de tidigare nämnda värdena. I sin definition av de båda begreppen gör 

Granström gällande att lärarskap handlar om lärarens ämneskompetens och förmågan att 

förmedla dessa kunskaper och färdigheter till eleverna. Ledarskap å andra sidan handlar 

också om kunskap och förmåga men är inriktat på kunskaper om klassrumsinteraktioner och 

grupprocesser samt förmågan att hantera dessa (Granström 2007).  

 

Håkansson och Sundberg (2013) lyfter fram Schulman som en av de tidigare forskarna på 

området. Schulman arbetade fram tre typer av kunskap som ansågs viktiga för läraren i sin 

yrkesroll, dessa utgjordes av (a) innehållskunskap, (b) pedagogisk kunskap och (c) 

läroplanskunskap (Håkansson och Sundberg, 2013, s.162f). Innehållskunskapen, även 

benämnt som ämneskunnande, definieras som att ha förståelse för ämnet i fråga på 
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universitetsnivå. Den pedagogiska kunskapen handlar om kunskap om hur 

ämneskunskaperna bäst lärs ut och även hur man undviker vanliga fallgropar. 

Läroplanskunskapen handlar slutligen om vilket material som fungerar till vilken 

undervisning samt i vilken grad material innehåller möjligheter till inlärning. Schulman 

menade dock att denna kategorisering inte på något vis var fullständig eller exakt, utan att 

både preciseringar och tillägg till denna lista kan göras (Håkansson och Sundberg 2013). 

 

Kernell (2010) skriver om läraryrkets komplexitet. Han menar att det finns olika 

beskrivningar av vad som är en bra lärare, och att dessa skiljer sig åt mellan olika personer 

beroende på deras individuella förväntningar. Vad som utgör en bra lärare är alltså relativt 

och därmed mycket svårdefinierat. Dock ger Kernell (2010) en möjlig kartläggning över alla 

de kompetenser och karaktärsdrag som skulle kunna användas i diskussionen kring vad som 

utgör en bra lärare. Kernell (2010) sammanställer kompetenserna som en bra lärare bör 

inneha i följande grupper: (a) Ämneskompetens, (b) ämnesdidaktisk kompetens, (c) 

vetenskaplig kompetens, (d) pedagogiskt yrkesspråk, (e) didaktisk kompetens, (f) 

kommunikativ kompetens, (g) metodisk kompetens, (h) arbetsledande kompetens, (i) social 

kompetens och (j) allmänprofessionell didaktik. Dock menar Kernell (2010) själv att denna 

kategorisering inte är optimal och att flera kompetenser flyter in i varandra och inga tydliga 

gränser existerar för vad som ska höra till varje kategori. 

 

Avslutningsvis har Nordenbo m.fl (2008) kommit fram till tre slutsatser rörande elevers 

lärande kopplat till lärarkompetenser. För att eleven ska uppnå goda resultat måste läraren 

(a) besitta goda kunskaper både angående hur undervisningsprocessen fungerar och inom 

själva undervisningsämnet. Vidare måste läraren (b) inneha förmågan att leda 

undervisningen, men över undervisningens gång låta eleverna ta över ansvaret för att 

ordningen upprätthålls. Dessa två förmågor leder till att eleven utvecklar både sin 

motivation och sin autonomi. Slutligen måste läraren (c) besitta förmågan att skapa 

meningsfulla sociala band till eleverna. Dessa kompetenser menar alltså författarna är de 

absolut viktigaste inom lärargärningen för att eleverna ska utvecklas både 

utbildningsmässigt och personligt (Nordenbo m.fl, 2008). Dessa tre olika kompetenser 

nämns i det följande som didaktisk kompetens, ledarskapskompetens och relationell 

kompetens. En närmare beskrivning av dessa kompetenser görs nedan. 
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Didaktisk kompetens 

En av de kompetenser som flertalet forskare uttryckt som väsentligt för den bra läraren är 

som sagt didaktisk kompetens. För att förtydliga vad som ingår i detta begrepp följer här 

olika forskares syn på begreppet didaktisk kompetens. 

 

Hattie (2009) menar att det inte kan påvisas att god ämneskunskap hos en lärare påverkar 

elevers lärande. Däremot påverkas eleven positivt om läraren besitter goda verbala 

kunskaper i undervisningen. Vidare menar författaren att specifika metoder så som 

återkoppling och problemlösning har stor positiv inverkan. 

 

Angående ämneskunskaper lyfter Håkansson och Sundberg (2013) fram att lärarens 

ämneskunskaper visst spelar en roll i elevers inlärning, men för att detta ska bli fallet måste 

dessa kunskaper kombineras med andra aspekter av undervisningssituationen som 

exempelvis relationella och ledarskapsaspekter.  

 

Nordenbo m.fl. (2008) menar att didaktisk kompetens grundas i en hög akademisk färdighet. 

Genom goda kunskaper visar läraren självsäkerhet och effektivitet i det ämne som 

undervisas. Läraren är därmed mindre bunden till enkla faktagenomgångar och kan använda 

sig av olika metoder och material i sin undervisning. Detta kännetecknas av att läraren ägnar 

sig åt metakognition och de-kontextualiserade konversationer. Lärarens tydliga 

målinriktning, både kortsiktiga och långvariga, kan ytterligare öka elevens kompetens. 

Läraren bemästrar alltså varierande metoder och material tillsammans med en kognitiv 

förmåga att kunna relatera innehållet i undervisningen till olika verklighetsnära kontexter. 

Ledarskapskompetens 

En annan av de kompetenser som framhållits som väsentlig för läraren är 

ledarskapskompetensen. 

 

Maltén (2000) utgår från Maslows behovstrappa och menar att bra ledarskap i skolan 

kännetecknas av (a) trygghet, (b) gemenskap och (c) en målinriktad behovstillfredsställelse. 

Läraren som utövar ett gott ledarskap är inkluderande och ser till att alla elever är delaktiga i 

aktiviteterna. Läraren är samtidigt medveten om den enskilde elevens behov och hjälper 

eleven att förverkliga dessa behov genom en målinriktad styrning av eleven. Maltén (2000) 

menar att just trygghetsbehovet är särskilt viktigt för barn som ännu inte nått tonåren där 
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beröm från lärare och uppskattning från kamraterna är viktiga inslag. Tonåringar, menar 

Maltén (2000), har inte samma behov av denna trygghet utan i centrum för dessa barn ligger 

istället behovet av att skapa sin egna, personliga identitet genom att få sina personliga behov 

tillfredsställda. Läraren som ledare har alltså som uppgift att dels identifiera dessa behov och 

möjliggöra för eleverna att de kan uppfylla dem.  

 

Jensen, E (2011) menar att ledarskap i klassrummet grundas i samarbete och demokrati. 

Författaren menar att ledarskap kan sammanfattas med att man som lärare är ledare över alla 

delar av undervisningen, från ordning och omsorg till elevens lärande. Demokrati och 

medbestämmande, menar Jensen, E (2011), är avgörande för att få elever att uppnå bästa 

möjliga lärande. Demokrati och att få sin röst hörd är också avgörande för att elever inte ska 

fastna i inställningar så som att man exempelvis enbart tillbringar tid i skolan för att vara 

social och träffa sina kompisar där inlärningen är av mindre vikt. Om dessa typer av elever 

tillåts delta i beslutsprocessen i klassrummet kan deras studiemotivation möjligen öka 

(Jensen, E, 2011). 

 

Nordenbo m.fl. (2008) menar att ledarskapskompetens kännetecknas av att läraren 

formulerar och upprätthåller regler i klassrummet, som gradvis sedan övertas av eleverna. 

Läraren involverar eleverna i valet och organiseringen av aktiviteter samt försäkrar sig om 

att ordningen upprätthålls, lektionerna börjar i tid och att bytet mellan aktiviteter sker 

friktionsfritt. Detta möjliggörs av lärarens tydliga och utförliga planering vilket möjliggör 

mer tid till lärande och mindre till administrativa sysslor. En lärare med god 

ledarskapskompetens försäkrar sig om att eleven får goda studieresultat genom att arbeta 

med tillbakablickar och anknytningar till tidigare arbetsområden och arbetar genomgående 

med uppföljningar. 

Relationell kompetens 

Den tredje och sista av de framstående kompetenserna är relationell kompetens. Även inom 

denna kategori ryms flera olika kompetenser och begrepp. 

 

Jensen, H (2011) lyfter fram att (a) en välutvecklad relationskompetens tillsammans med ett 

fokus på att skapa (b) en utvecklande och lärande miljö för eleverna är kännetecknande för 

den bra ledaren i klassrummet. Centralt i relationskompetensen är enligt Jensen, H (2011) 

bekräftelsen och även förmågan att kunna se den enskilde eleven och dennes förutsättningar. 
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Den relationskompetente läraren anpassar sitt beteende efter dessa förutsättningar utan att 

för den sakens skull avsäga sig sitt ledarskap. Att bli sedd och få bekräftelse är enligt Jensen, 

H (2011) ett existentiellt grundläggande behov vi människor har för att kunna känna att vi 

betyder något för andra människor. Om läraren inte tillgodoser detta behov hos sina elever 

blir de både frustrerade och irriterade vilket blockerar deras lärande (Jensen, H, 2011). 

 

Hattie (2009) menar att lärar-elevrelationen är en av de viktigaste delarna för elevers 

inlärning. Den relationskompetente läraren ser lärandet utifrån elevens perspektiv, bryr sig 

om elevens lärande, lyssnar på elevens återkoppling, får eleven att känna sig säker samt 

skapar ett varmt klimat i klassrummet som involverar alla elever. Hattie (2009) uttrycker 

vidare att det är av största vikt att läraren har inställningen att alla elever kan lära sig och 

inte utgår från att vissa elever kommer misslyckas. Att ha höga förväntningar på sina elever 

har visat sig ha ett gott resultat (Hattie, 2009). 

 

Nordenbo m.fl. (2008) beskriver att relationell kompetens kännetecknas av att läraren och 

eleven interagerar på ett positivt sätt vilket resulterar i ett bättre lärande. Läraren visar på 

detta sätt sin tolerans, empati och intresse för eleven. Den relationskompetente läraren är 

medveten om att alla har olika stilar och kräver olika metoder i sin inlärning och vet att alla 

elever kan uppnå sin potential om behoven möts. Läraren uppvisar även ett stödjande 

ledarskap som motiverar eleven till stort självstyre. 

 

Sammanfattningsvis har här forskning lyfts fram som ger en inblick i vad de olika 

kompetenserna kan sägas bestå av. De av Nordenbo m.fl. (2008) nämnda kompetenserna 

som avslutat varje delavsnitt är också de kategoriseringar som fått stå till grund för 

behandlingen av denna undersöknings insamlade data, vilket kommer att beskrivas närmare i 

metodavsnittet. 

Elevers uppfattningar om bra lärare 
I följande avsnitt redogör vi för tidigare genomförda studier av elevers uppfattningar 

angående vad som utgör en bra lärare. 

 

Taylor (1962) undersökte hur amerikanska elever uppfattade bra läraregenskaper, och kom 

fram till att yngre barn i åldrarna 5-11 värderade lärarens förmåga att hålla ordning och 

disciplin högre än typiska relationellt kopplade karaktärsdrag. Ju äldre barnen var som 
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undersöktes ju större vikt lades vid just vänlighet, humor och ett gott humör. Överlag så 

värderade alla elever lärarens relationella förmågor lägre än lärarens förmåga att hålla 

ordning och att lära ut. 

 

Kutnik & Jules (1993) kom i sin undersökning rörande vad elever i Trinidad och Tobago 

efterfrågade hos en lärare fram till att det skiljer sig åt mellan olika årskurser av elever. 

Elever i 7-årsåldern påpekade i studien vikten av (a) lärarens fysiska attribut, (b) förmåga 

till att lära ut samt (c) förmågan att bestraffa de som inte skötte sig. Elever i åldrarna 11-13 

benämnde gott lärande utifrån begrepp så som (a) återkoppling, (b) ordning i klassrummet 

och (c) att bestraffningen var kopplad till regelbrottet. 

Eleverna i åldrarna 16-17 lade vikten vid lärarens didaktiska förmåga så som förmågan att 

lära ut. Läraren skulle utöver att vara påläst även vara mottaglig för elevernas åsikter kring 

inlärningen samt vara medveten om att olika elever har olika behov. Dessa elever påpekade, 

utöver de ovan nämnda didaktiska och ledarskapskompetenserna, vikten av att läraren 

skapade personliga relationer med eleverna och bemötte dem med respekt. Detta 

relationella perspektiv var frånvarande i de yngre elevernas beskrivningar av en bra lärare.  

 

Beishuizen, Hoff, van Putten, Bouwmeester och Asscher (2001) kommer i sin undersökning 

rörande holländska elevers uppfattningar om bra lärare fram till att äldre elever, 13 och 16 år 

gamla, lägger större vikt vid relationella karaktärsdrag hos läraren än vad yngre barn gör. 

Yngre barn, 7 och 10 år, beskrev den duktiga läraren som en som kan lära ut och instruera 

bra medan äldre barn i större utsträckning benämnde bra lärare utifrån deras relationella 

kompetens.  

 

Hattie (2009) skriver att elever värdesätter lärare som utmanar, har höga förväntningar, 

uppmuntrar till studier i det specifika ämnet samt arbetar med både översiktliga och 

djuplodade kunskaper. 

 

Läänemets, Kalamees-Ruubel och Sepp (2012) undersökte hur estniska elever uppfattade 

vad som kännetecknade en bra lärare. De utgick från tre kriterier: (a) läraren som person, 

(b) läraren som skicklig yrkesutövare och (c) läraren som etisk person och yrkesutövare. 

Återkommande kring läraren som person var begrepp som vänlighet, positiv och humor. 

Särskilt viktigt för de äldsta eleverna (16-19 år) visade sig vara lärarens kunnande medan 

vikten av att läraren var snäll men lite sträng lyftes fram av de yngre eleverna (13-15 år). 
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I kriteriet läraren som skicklig yrkesutövare var det vanligaste påståendena att läraren ska 

kunna göra undervisningen intressant, spännande och varierad, kunna förklara så att 

samtliga elever förstår och slutligen att de är väl förtrogna med sitt ämne. Vid elevernas 

beskrivningar av läraren som skicklig yrkesutövare letade sig dock personliga karaktärsdrag 

in i deras beskrivningar. Här framkom empatiska uttryck som att hjälpa eleverna och lyssna 

på dem och även förmågan att bygga relationer med eleverna. Dessutom framkom att 

eleverna såg lärarens främsta uppdrag som att motivera eleverna, kunna skapa en vänskaplig 

och stöttande klassrumsmiljö och samarbeta med eleverna. 

 

När det kom till att beskriva läraren som etisk person och yrkesutövare lades ett tydligt 

fokus på att läraren ska vara rättvis. Rättvisan i detta fall berörde två aspekter: Rättvisa och 

objektivitet när det kommer till bedömning av eleverna och rättvisa gällande att läraren bör 

ge alla elever lika mycket uppmärksamhet. Kring bedömning nämndes dessutom att lärare 

bör bedöma och utvärdera elever för deras prestationer och inte för deras personlighet, 

utseende eller beteende. Andra begrepp som framkom kring läraren som etisk person och 

yrkesutövare var ärlighet och trovärdighet (Läänemets m.fl. 2012). 

 

Samuelsson, Samuelsson och Kåreklint (2013) undersökte vad kända människor mindes om 

de lärare de hade haft i skolan. De studerade Skolverkets kampanj ”För det vidare”, där tio 

kändisar berättar om bra lärare de minns från sin egen skoltid. I sin analys av berättelserna 

delade de upp dessa i två kategorier: dels de beskrivna lärarnas egenskaper och dels 

undervisningens karaktär. De av lärarnas egenskaper som kändisarna lyfte fram var 

exempelvis respekt, tillit, entusiasm, trygghet och läraren som förebild. De beskrivningar 

som rörde undervisningens karaktär beskrev undervisningen som bland annat fängslande, 

lustfylld, relevant och tydlig (Samuelsson m.fl. 2013). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att dessa undersökningar påvisar lite olika resultat. 

Undersökningarna genomförda av Taylor (1962) och Beishuizen m.fl. (2001) uppvisar 

liknande resultat där de menar att de äldre eleverna framförallt fokuserar på de relationella 

aspekterna av en bra lärare. Liknande resultat uppvisar Kutnik och Jules (1993) som förvisso 

kom fram till att äldre elever fokuserade på ämneskunskaper och didaktiska kunskaper hos 

lärare men även att det relationella perspektivet var viktigt, något som inte framkom bland 

de yngre eleverna i nämnda undersökning. I undersökningen av Läänemets m.fl. (2012) 



 
11	  

framkom, i motsats till de tidigare nämnda undersökningarna, att äldre elever lyfte fram 

lärarens ämneskunnande medan de yngre eleverna i större utsträckning fokuserade på 

relationella karaktärsbegrepp så som snäll. 
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Metod 
 

För att besvara undersökningens syfte har vi använt både primär- och sekundärdata 

(Bryman, 2002). 

 

För insamling av primärdata gällande gymnasieelevers uppfattningar om bra lärare har 

enkäter använts. Denna enkäts utformning skiljer sig en del från den klassiska enkäten 

vilken vanligtvis innehåller ett antal frågor med svarsalternativ. Enkäten till denna 

undersökning bestod av två bakgrundsvariabler gällande årskurs och kön samt enkätens 

huvudfråga som var ”Hur skulle du beskriva en bra lärare?”. Anledningen till att enkäten 

konstruerats på detta sätt är att detta gett oss möjligheten att göra jämförelser med 

sekundärdatan hämtad från Kamratpostens tävling.  

 

För att få in data rörande de yngre elevernas uppfattningar om bra lärare har sekundärdata 

använts från den tävling Kamratposten anordnade 2011. Eleverna uppmanades i denna 

tävling att skicka in motiveringar till varför just deras lärare var Sveriges bästa. Tävlingen 

generade drygt tusen motiveringar och beskrivningar av bra lärare, från vilka vi har gjort ett 

urval. 

 

Genom kvalitativ analys har de olika elevgruppernas svar och motiveringar jämförts för att 

på så vis hitta likheter och skillnader mellan dessa. 

Urval 
Urvalet till enkäten har gjorts genom ett så kallat bekvämlighetsurval. De enkäter som delats 

ut har gjorts på gymnasieskolor som vi under olika delar av vår utbildning varit i kontakt 

med. Urvalet från dessa gymnasieskolor blev totalt 105 elever fördelade som 66 elever från 

yrkesförberedande program och 39 elever från studieförberedande program. 

 

Urvalet av sekundärdatan från Kamratpostens tävling har gjorts genom att vi utgått från den, 

av Kamratposten, sammanställda lista över nominerade lärare som sorterats efter 

bokstavsordning på lärarnas förnamn. Från denna lista har 50 nomineringar valts ut. Detta 

genom att vi följt bokstavsordningen på de nominerade lärarna med startpunkt i bokstaven A 
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och därefter gjort en sökning på internet på skolans namn för att fastslå att berörda lärare 

undervisar på en 1-6 skola. De första 50 lärarna som uppfyllde detta kriterium utgör urvalet 

för undersökningens sekundärdata.  

Analys av data 
Den kvalitativa analysmetod som använts för att analysera det insamlade materialet följer 

det tillvägagångssätt som Watt Boolsen (2007) beskriver som kvalitativ innehållsanalys. 

Vid analys och bearbetning av undersökningens data har vi utgått från kategorierna: (a) 

didaktisk kompetens, (b) ledarskapskompetens och (c) relationell kompetens vilka Nordenbo 

m.fl. (2008) nämner som avgörande kompetenser för elevers inlärning. I elevernas svar och 

motiveringar har vi sedan sökt olika teman som har identifierats genom nyckelord vilka i sin 

tur har framtagits ur de ovan nämnda kategorierna. De nyckelord som använts gällande 

relationell kompetens är exempelvis: Snäll, glad, omtänksam, stöttande, empatisk och dylikt. 

Ledarskapskompetens har förknippats med nyckelord som bland annat: Rättvis, planering, 

ordning och elevinflytande. Didaktiska nyckelord som använts är: Ämneskunnig, 

förklaringsförmåga och undervisningsmetod. 

 

Dessa teman har sedan färgkodats för att förenkla analysen samt tydliggöra vilken eller vilka 

eventuella aspekter som är framträdande i svaren och motiveringarna. Detta har alltså gjort 

det möjligt för oss att exempelvis se om en elev lägger lika stor vikt vid alla kompetenser 

eller endast fokuserar på en eller två av de, av Nordenbo m.fl. (2008) beskrivna, 

kompetenserna. Denna färgkodning möjliggjorde ett tydligt synliggörande av vad eleverna 

efterfrågade hos lärare. Dessutom underlättade denna färgkodning jämförelsen mellan de 

olika elevgrupperna. 

 

Utöver kategoriseringen av elevernas enkäter och motiveringar utefter de tre redan nämnda 

kategorierna genomfördes även en andra analys av materialet. Detta då det vid 

genomläsningen snabbt framkom att det fanns en uppdelning i svaren och motiveringarna 

gällande dels vad lärare är och dels vad lärare gör. För att tydliggöra denna skillnad i 

elevsvaren har vi använt oss av den uppdelning som Samuelsson m.fl. (2013) använder i sin 

text, nämligen lärarens egenskaper kontra undervisningens karaktär. 

 

För att undvika godtycklighet i kategorisering och analys av enkätsvaren genomfördes denna 

av oss två på skilda håll för att sedan jämföra dessa. Detta för att se om våra kategoriseringar 
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var tydliga nog för att båda två skulle tolka en beskrivning eller motivering på samma sätt. 

Detta sätt att göra en prövning av kategorierna för analysen beskrivs även av Watt Boolsen 

(2007) som ett sätt att stärka metodens reliabilitet. 

Kvantifiering av data 

Eftersom den färgkodning som gjorts av elevers enkätsvar och motiveringar i många fall inte 

entydigt pekat på endast en kompetens har olika grupperingar krävts för att utröna vilken 

eller vilka kompetenser som ges mest fokus av eleverna. En tolkning har gjorts av var 

eleverna lagt sin tonvikt i sina svar och beroende på hur pass utförligt eleverna beskrivit en 

särskild kompetens i jämförelse med andra kompetenser har en värdering gjorts. Har en elev 

beskrivit relationella kompetenser i högre grad än andra kompetenser har bedömningen 

gjorts att eleven således värderar denna kompetens som viktigare. Dock har vissa elever 

uttryckligen beskrivit att en särskild kompetens är viktigare än andra, samtidigt som de mer 

utförligt beskrivit en annan kompetens. I dessa fall har självklart den kompetens som 

uttryckts som viktigast också värderats som viktigast.  

 

Vissa beskrivningar och motiveringar har inte tydligt kunnat placeras in i en specifik 

kategori utan har lyft fram två kategorier som ungefärligt likvärdiga, alternativt gett alla tre 

kategorier lika stort utrymme. På grund av detta har den färgkodade datan kvantifierats och 

grupperats på följande sätt: 

	  
• Mest fokus på didaktik 

• Mest fokus på ledarskap 

• Mest fokus på relation 

• Delat fokus didaktik/ledarskap 

• Delat fokus didaktik/relation 

• Delat fokus ledarskap/relation 

• Delat fokus didaktik/ledarskap/relation 

	  

Även huruvida eleverna i sina svar beskriver en bra lärare utifrån vad denna är eller vad 

denne gör har kategoriserats och grupperats. De grupperingar som använts är följande: 

 

• Störst fokus på lärarens egenskaper 

• Störst fokus på undervisningens karaktär 
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• Jämt fördelat fokus mellan båda kategorier 

 

Att placera all data inom dessa grupperingar har möjliggjort att göra procentuella 

jämförelser mellan olika åldrar och gymnasieprogram vilket skapar förutsättningar för att 

besvara uppsatsens syfte.  

Etiska överväganden  
Trots att denna undersökning inte rör information som kan anses som särskilt känslig har 

etiska överväganden gjorts. Vi har tillgodosett de fyra etiska krav som bland annat Bryman 

(2002) rekommenderar vid forskning i samband med att vi delade ut undersökningens enkät. 

Eleverna informerades om det som krävs för att uppfylla (a) informations-, (b) samtyckes-, 

(c) konfidentialitets- och (d) nyttjandekravet. Både muntligt och skriftligt tydliggjordes för 

eleverna vad som var enkätens syfte och dessutom att deltagande i denna var frivilligt samt 

att de själva fick bestämma över sin medverkan i undersökningen. Slutligen informerades 

eleverna om att enkäterna var helt anonyma och att informationen som framkom endast 

skulle behandlas av oss som arbetar med undersökningen. Alla dessa krav har dock inte 

kunnat tillgodoses gällande sekundärdatan från Kamratposten, då detta material varit 

anonymiserat redan från början. I och med detta har varken samtyckes-, nyttjande- eller 

informationskravet kunnat tillgodoses. Detta kan dock inte påstås utgöra något direkt etiskt 

problem då det rör sig om ett offentligt material som finns tillgängligt för alla.  

Metoddiskussion 

En viss problematik kring undersökningen rör faktumet att motiveringarna som skickades in 

till Kamratpostens tävling gjordes på eget bevåg med en vilja att dela med sig av berättelser 

om bra lärare. Detta kan inte på samma sätt sägas vara fallet i den genomförda 

enkätundersökningen bland gymnasieeleverna vilket kan ha påverkat enkätsvaren på lite 

olika sätt. Tänkbart är att det i fallet med Kamratpostens tävling, lades större fokus på 

personliga egenskaper så som exempelvis snäll, glad och rolig i och med att dessa elever 

hade en särskild lärare i åtanke när de skrev sin motivering. Gymnasieeleverna fick i stället 

utgå från en mer abstrakt fråga vilket kan ha resulterat i att svaren blivit mer allmängiltiga. 

Möjligtvis skulle eleverna som skickat in sina motiveringar till Kamratposten svarat 

annorlunda i en sådan situation som gymnasieeleverna försattes i.  
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Om denna undersökning genomförs igen kan det tänkas att en annorlunda konstruerad enkät 

kan bidra till tydligare utfall. Möjligtvis hade slutna frågor med fasta svarsalternativ kunnat 

användas för att tydligare fånga upp elevers uppfattningar om specifika kännetecken hos den 

bra läraren. Enligt Denscombe (2009) finns dock vissa fördelar med öppna frågor. En fördel 

med denna typ av fråga är att respondenten, i enkätundersökningen, ges möjlighet att täcka 

in större bredd och fler nyanser i sitt svar i jämförelse med slutna frågor. Dessutom är det 

enligt Denscombe (2009) en fördel att ge respondenten möjlighet att uttrycka sig med sina 

egna ord och formuleringar. Detta var särskilt viktigt gällande denna undersökning då den 

berör elevernas perspektiv på bra lärare. En enkät med i förväg bestämda och slutna frågor 

hade, i denna undersökning, medfört att eleverna blivit tvungna att överge sitt eget 

perspektiv och istället tvingats in i svar som enligt någon annan konstituerar en bra lärare.  

 

I de elevcitat som återges i uppsatsens resultatavsnitt lämnas ingen ytterligare information 

om elevers ålder eller kön vilket är vanligt vid citatåtergivningar. Anledningen till detta är 

att sådan information saknas i materialet från Kamratposten. För att vara konsekventa i 

citatåtergivningarna har därför sådan information utlämnats. 
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Resultat 
I detta avsnitt redovisas vad elever inom de olika skolnivåerna och gymnasieprogrammen 

upplever som kännetecknande för bra lärare och även vilka kompetenser som framhålls som 

viktigast inom respektive elevkategori. Varje avsnitt påbörjas med ett diagram som visar en 

översikt över hur svarsfördelningen ser ut inom respektive elevkategori. De beskrivningar 

och motiveringar som visar ett delat fokus mellan flera kompetenser diskuteras inte enskilt i 

följande avsnitt. Detta då dessa inte skiljer sig innehållsmässigt från de beskrivningar och 

motiveringar som har ett enskilt störst fokus på endast en kompetens.  

Elevers uppfattningar om bra lärare i årskurs 1-6 

 
 
Som tidigare nämnts består urvalet av yngre elever i årskurs 1-6 av 50 inskickade 

motiveringar till Kamratpostens tävling som syftade till att utse Sveriges bästa lärare. 

Didaktisk kompetens ges litet utrymme 

12 % av elevernas beskrivningar var till största del fokuserade på lärarens didaktiska 

kompetens i sina motiveringar. I dessa motiveringar omtalas ofta läraren som kreativ i fråga 

om undervisningsmetoder och att läraren har förmåga att göra undervisningen rolig. Även 

förklaringsförmåga lyfts fram som viktigt hos dessa lärare: 

Hon […] har egna sätt att lära ut på. Hon låter oss se på film och scrapbooka i 
SO-boken. Hon är alltid kreativ och har bra förklaringar i matte och sådant. 

I detta utdrag påvisar eleven hur en lärares undervisning bryter mot vanligt förekommande 

undervisningsnormer genom att lärarens metoder beskrivs som dennes ”egna sätt” att 

bedriva undervisning på. Detta antyder att denna lärare skiljer sig gentemot de andra lärare 
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Ledarskap	  
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denna elev möter i skolan. Avseende undervisningsmetoder finns det flera beskrivningar 

som håller fram bland annat inslag av drama och rollspel och även undervisning i andra 

miljöer än klassrummet som uppskattat. Någon beskrivning lyfter även fram att 

undervisning på en högre och mer utmanande nivå är uppskattat. 

Ledarskapet minst framträdande 

Ytterligare 6 % av elevernas motiveringar lägger störst fokus på lärarens 

ledarskapskompetens. I dessa motiveringar beskrivs läraren ofta som rättvis och som någon 

som kan hantera disciplinen i klassrummet. Även konflikthanteringsförmåga går att skönja i 

dessa beskrivningar där det framkommer som viktigt att läraren på ett bra sätt kan lösa 

situationer där elever varit osams eller om det uppstått en mobbningssituation. En elev 

uttryckte att dennes lärare ”säger åt dem som retas/stör på ett väldigt bra sätt och är mycket 

rättvis”. Detta visar att läraren i fråga inte bara upprätthåller ordningen i klassrummet utan 

löser de eventuella konflikter eller störande moment som kan uppstå.  

Relationen, en särskilt viktig kompetens 

Av de 50 motiveringar som använts i undersökningen framkommer en tydlig bild. Hela 50 

% av eleverna har lagt mest tonvikt vid relationella beskrivningar i sina motiveringar. 

Särskilt framträdande när det kommer till dessa yngre elevers motiveringar, som alltså 

kategoriserats som fokus på lärarens relationella kompetens, är beskrivningar av läraren som 

(a) stöttande, (b) snäll och även att de är (c) personliga med eleverna: 

Min lärare är världens bästa lärare för att han är kramgo, snäll och man får alltid 
en andra chans hos honom. Han kämpar för oss alla i klassen. 

Här påvisas att eleven i fråga lyfter fram just de nämnda beskrivningarna. Särskilt den 

stöttande aspekten som framkommer i den avslutande delen av detta citat är ett 

återkommande tema i materialet. I motiveringarna framkommer att den hjälp och support 

eleven får från läraren är viktiga inslag för dessa yngre elever. Dessa inslag beskrivs av 

eleverna som (a) hoppingivande, (b) peppande samt att läraren (c) inte ger upp hoppet om 

sina elever. 

 

Lärarens förmåga att kunna hantera situationer där eleverna mår sämre lyfts också det fram 

som viktigt i elevernas beskrivningar: 

Min lärare är jättesnäll. Hon hjälper alltid till, och om man har bråkat eller är 
ledsen så kan man prata med henne på ett speciellt sätt. 
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Om man inte mår bra eller känner sig ledsen över något kan man prata med 
henne. Jag går hellre till henne än till kuratorn. 

Dessa elevcitat påvisar vikten av att läraren som person är någon som eleverna känner en 

trygghet med, ett förtroende för och någon som de kan vända sig till när de upplever jobbiga 

saker i skolan och kanske även i hemmet. Det första av de två citatet ovan visar att den 

beskrivne läraren inte bara är någon eleven kan vända sig till när denne vill ha något sagt 

utan även som någon eleven känner ett större förtroende för och större trygghet med än hos 

andra vuxna på skolan genom att de kan prata på ett speciellt sätt. Samma sak framträder i 

det andra citatet där eleven uttrycker större förtroende för läraren i fråga än skolans kurator. 

 

Återkommande i de motiveringar som lagt mest fokus på lärarens relationella kompetens 

påvisar även vikten av att läraren har en positiv inställning till sitt yrke. Detta genom att 

läraren exempelvis uppvisar ett gott humör i klassrummet och även humor är ett viktigt 

inslag. Att vara rolig och ha nära till skratt lyfts fram av många elever vars motiveringar 

lägger mest fokus på lärarens relationella förmågor. 

Studieförberedande gymnasieelevers uppfattningar om bra lärare 

 

Didaktik framträder som mycket viktigt  

I de 39 undersökta enkätsvaren från gymnasieelever på studieförberedande program 

framträder ett tydligt mönster. I hela 41 % av beskrivningarna uttrycktes att didaktiska 

förmågor var viktigast hos en bra lärare. Bland beskrivningarna framträder vissa specifika 

aspekter av didaktisk kompetens. Dessa rör främst att läraren är (a) kunnig (b) engagerad 

och/eller intresserad c) att läraren undervisar på ett roligt sätt och (d) att läraren är duktig på 

att förklara. 
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Beskrivningar som framhöll kunnighet uttryckte vikten av att läraren behärskar sitt ämne. En 

elev uttryckte följande: 

En bra lärare kan utförligt förklara det arbetsområde som eleverna ska arbeta med. Hos en 
lärare ska det därför inte finnas några osäkerheter t.ex. att man inte kan svara på elevens 
fråga med 100 % säkerhet. 

Att läraren med säkerhet ska kunna svara på elevens frågor tyder på att eleven vill ha en 

lärare som genom sin stora kunskapsbas till fullo behärskar sitt ämne. Eleven efterfrågar 

alltså en lärare som är säker på sin sak och som kan fylla de kunskapsluckor eleven kan 

tänkas ha. Även andra elever har nämnt kunnig som ett viktigt kännetecken för en bra lärare. 

En av dessa uttrycker att det är viktigt att ”Läraren ska kunna sitt ämne och det ska märkas 

att han/hon är intresserad av ämnet och inte bara läsa rakt av”. Detta antyder att eleven 

efterfrågar en lärare som inte bara är påläst för det som ska undervisas utan ska även vara 

förtrogen med ämnet. Eleven lyfter även behovet av att läraren är intresserad av sitt ämne 

något som även flera andra elever beskriver som viktigt. Några elever uttrycker detta på 

följande sätt: 

Något som är väldigt viktigt enligt mig är att det tydligt ska synas på läraren att den är 
intresserad av sitt ämne, vilket den borde vara om man nu valde att bli lärare i det ämnet. 
 
Någon som är intresserad av sitt ämne. Engagerad som vill hjälpa elever mot deras mål 
och försöka underlätta för dem. 
 
Den ska vara engagerad och intresserad, för om läraren inte är det kommer den aldrig 
kunna lära ut på ett sätt som gör eleverna intresserade också. 

Som tydligt framgår ur dessa citat efterfrågar samtliga elever en intresserad lärare men lyfter 

fram olika beskrivningar till varför detta är viktigt. Den första eleven antyder att lärarens 

intresse ska synas på läraren vilket indikerar att ett synligt intresse faktiskt påverkar 

eleverna. Denna påverkan syns även i det andra återgivna citatet. Här tydliggörs att en 

intresserad och engagerad lärare påverkar eleverna till att lättare nå sina mål. Den tredje 

eleven menar att en intresserad lärares intresse spiller över till eleverna och ökar deras 

intresse inför det som undervisas. Sammanfattningsvis kan här sägas att eleverna antyder att 

lärarens intresse för sitt ämne påverkar eleven positivt.  

Ett tredje frekvent svar understryker att läraren undervisar på ett roligt sätt. En elev 

uttryckte: 

Lära ut på ett roligt sätt. […] Hitta på lite olika sätt att lära ut på, inte bara samma med 
Powerpoint och prata varje lektion. 

Detta var en vanligt förekommande beskrivning av god undervisning. Eleverna vill att 
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undervisningen ska vara underhållande och humoristisk, och i detta ingår även ett 

omväxlande arbetssätt. En annan elev beskrev detta genom att uttrycka att ”Framförallt så 

ska det vara roligt och intressant att lyssna”. Dessa elever ger uttryck för att de inte vill ha en 

lärare som undervisar på samma gamla tråkiga vis som denne alltid har gjort, utan använder 

sig av roligare och mer varierade metoder.   

Många elever har även uttryckt i sina beskrivningar vikten av att en lärare är duktig på att 

förklara. Många av dessa elever antyder samma sak, att lärarens förmåga att förklara är 

direkt avgörande för elevens inlärning. En elev uttrycker att ”en lärare ska vara duktig på att 

förklara för att eleven ska kunna lära sig något”.  

 

Sammanfattningsvis har vår undersökning visat att 41 % av de tillfrågade eleverna på 

studieförberedande program värderar didaktisk kompetens som allra viktigast hos en bra 

lärare. Den didaktiskt duktige läraren beskrivs som kunnig, engagerad och intresserad samt 

undervisar på ett roligt sätt och är duktig på att förklara. 

Ledarskap ges mindre utrymme 

Endast 10 % av eleverna uttryckte att ledarskapskompetens var det enskilt viktigaste för den 

bra läraren. De beskrivningar som ofta framkom var att en bra lärare är (a) rättvis och (b) 

tillåter elevinflytande i undervisningen. 

Elever som nämner rättvis som viktigt gör detta på två olika sätt. En av dessa elever 
formulerade sig följande: 

Läraren ska vara rättvis och med det menar jag inte att den inte får lägga mer tid och 
fokus på de som behöver extra hjälp utan att han/hon ska vara rättvis med sina 
bedömningar. 

Denna elev beskriver den rättvise läraren utifrån dennes förmåga att göra rättvisa 

bedömningar. En annan elev beskrev istället rättvisa genom att uttrycka att ”Läraren ska 

vara rättvis och lägga fokus på både bra/mindre bra elever”. Denna syn på rättvisa berör 

istället lärarens förmåga att vara rättvis gällande tidfördelning mellan olika elever. 

När det gäller elevinflytande vill eleverna att läraren lyssnar på deras åsikter och värderar 

deras möjlighet till egenbestämmande. En elev uttrycker detta på följande vis: 

Eleverna måste också få möjligheten att bestämma vad de kan jobba med och arbetssättet 
för att de vet själva vad de behöver och inte behöver.  

Även andra elever som tar upp elevinflytande har formulerat sig på ett liknande sätt i sina 
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beskrivningar. Där framkommer att en duktig lärare är en som låter eleverna själva välja 

arbetsform och förstår att de många gånger vet hur och vad de ska göra. Eleverna efterfrågar 

alltså en lärare som är mottaglig för deras åsikter samt använder sig av detta i 

undervisningen, det vill säga är öppen för elevinflytande.     

Relation inte särskilt framträdande 

Endast 10 % av elevernas beskrivningar uttryckte att relationskompetens var den enskilt 

viktigaste kompetensen hos en bra lärare. Att läraren (a) stöttar eleverna och samtidigt (b) 

engagerar sig i deras liv är den beskrivning som framträder som vanligast hos de elever som 

värderar relationell kompetens högst. Två elever uttrycker följande: 

En bra lärare är en som bryr sig om sina elever. Känner sina elever så bra att de ser om 
något är fel. […] Komma in med ett leende på läpparna. Engagerad, rolig och positiv. 
Pushar sina elever speciellt de som har det svårt. En lärare som hälsar på sina elever i 
korridoren blir automatiskt mer omtyckt. 
 
En bra lärare ska samtidigt också vara en bra och pålitlig kompis. Genom att läraren 
försöker sitt bästa för att få eleven att utvecklas så får eleven en känsla av delaktighet och 
trygghet. 

Som vi kan läsa ut av dessa citat är det lärarens förmåga att engagera sig i elevens liv och 

skapa en personlig relation som värderas högt. Den bra läraren som efterfrågas här har en så 

pass nära relation med eleverna att de kan märka om något är fel och vara en ”bra och 

pålitlig kompis” som resulterar i att eleven känner trygghet. 

Yrkesförberedande gymnasieelevers uppfattningar om bra lärare 

 
 

Av resultaten gällande uppfattningar om bra lärare hos gymnasieelever på 

yrkesförberedande program framkommer en splittrad bild. I beskrivningarna givna av de 
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yrkesförberedande eleverna är ingen enskild kategori överrepresenterad. Värt att notera i 

denna elevgrupps beskrivningar är att många av dessa lagt ett delat fokus mellan didaktisk 

och relationell kompetens, något som även speglar fördelningen mellan de enskilda 

kompetenserna. 

Didaktik en av de framträdande kompetenserna 

20 % av elevernas beskrivningar uttryckte att didaktisk kompetens var viktigast för den bra 

läraren. Inom denna kategori framträder tre beskrivningar som vanligast. Eleverna menar att 

en bra lärare måste (a) lära ut på ett roligt och intressant sätt, (b) vara tydlig och (c) variera 

lektionerna, examinationerna och arbetssätten.  

 

Bland eleverna som uttryckte vikten av att läraren undervisar på ett roligt och intressant sätt 

framkom bland annat följande beskrivningar: 

Han är bra på vad han lär ut, kan lära ut på ett roligt sätt, men med allvar inblandat. 
 
Roliga/intressanta uppgifter. Göra uppgifter som man som elev kommer att ha nytta 
av i framtiden. 

Båda dessa elever lyfter fram det viktiga i att en lärare undviker tråkig undervisning och 

istället utformar roliga uppgifter. En av eleverna antyder även vikten av att uppgifterna ska 

vara utformade på ett sådant sätt att de är relevanta för elevens framtid. Då detta är ett citat 

från en elev på ett yrkesförberedande program kan det möjligtvis antas syfta till uppgifter 

relevanta för elevens specifika program och därmed även elevens specifika framtida yrke.  

 

I många av dessa elevers beskrivningar framhålls vikten av att läraren är tydlig. Elevernas 

beskrivningar av vad som menas med tydlighet varierar något. Vissa elever menar att (a) 

läraren ska tala på ett tydligt sätt, vissa andra menar att (b) instruktioner och uppgifter ska 

vara tydligt utformade och ytterligare andra menar att (c) läraren ska vara tydlig med vad 

som ska examineras. En elev uttrycker följande angående tydlighet hos lärare: 

Någon som pratar i lagom takt, inte för långsamt men heller inte för fort. Gå igenom 
saker och ting bra, förklara utförligt om saker och ting och är villig att svara på 
frågor […]. 

I denna beskrivning ges flera perspektiv på vad som kan kopplas till lärares tydlighet. Fokus 

läggs på såväl lärarens tydliga sätt genom att tala i lagom takt som förmåga att vara tydlig i 

sina genomgångar. Utöver detta kopplas tydligheten till den nämnda lärarens 

förklaringsförmåga samt en positiv inställning till att svara på elevernas frågor. 



 
24	  

 

När det gäller variation i undervisningen påvisar elevernas beskrivningar hur viktigt det är 

att lektionerna inte alltid ser likadana ut, utan att lärarledd undervisning varieras med eget 

arbete och att genomgångar blandas med film. I beskrivningarna uttrycks även att det är 

viktigt att arbetssättet varieras så att man får arbeta på det sätt som passar en själv bäst. Att 

lektionsarbete varvas med eget arbete är även något som eleverna påpekar som viktigt. 

Examinationssättet bör enligt vissa elever varieras. Det är främst en motvilja till prov och en 

preferens för inlämningsuppgifter som framträder i beskrivningarna från dessa elever. 

Ledarskapet inte någon framträdande kompetens 

Endast 10 % av elevernas beskrivningar uttryckte att ledarskap var den enskilt viktigaste 

egenskapen för en bra lärare. I dessa beskrivningar uttrycktes att det var viktigt att läraren 

(a) är rättvis, (b) lyssnar på eleverna (elevinflytande) och (c) håller ordning i klassrummet. 

 

Elevernas beskrivningar av rättvisa rör främst betyg. Där framkommer att de vill få rättvisa 

betyg och att det är elevens kunskap som ska bedömas, inte elevens beteende. En elev 

uttrycker även viljan att nedlagt arbete ska vara betygsgrundande på så sätt att läraren 

belönar de elever som lagt ned mycket tid med högre betyg, och menar att det är en form av 

rättvisa. 

 

Bland beskrivningarna av eleverna som menar att det är viktigt att läraren lyssnar på 

eleverna framträder nödvändigheten av att läraren lyssnar på elevernas förslag på arbetssätt 

och elevernas vilja till upplägg av undervisningen. 

 

Att läraren håller ordning i klassrummet har några elever framhållit som viktigt. I deras 

beskrivningar framträder behovet av lugn och ro i klassrummet som centralt. En bra lärare 

ser till så att detta uppnås, alternativt avlägsnar de störande eleverna från klassrummet. En 

elev uttrycker följande: 
[…] Även att lektionerna ska vara kontrollerade och de som stör får gå ifrån och 
arbeta på annan plats men kan få en lägre bedömning. 

I citatet framkommer att eleven anser att läraren ska se till att störande elever inte bara måste 

avlägsnas från klassrummet utan även att detta ska påverka deras bedömning, och i 

förlängningen betyg, negativt. Möjligtvis skulle detta kunna vara ett uttryck för att eleven 

vill ha en lärare som inte bara grundar sina bedömningar på exempelvis provresultat utan 

även väger in hur eleven presterat på lektionerna samt beteende i sin helhetsbedömning. 
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Relationen en viktig kompetens 

23 % av beskrivningarna gjorda av elever på yrkesförberedande program lade störst fokus 

vid att beskriva den bra lärarens relationella kompetens. De vanligaste beskrivningarna 

gällande dessa 23 % rör vikten av att läraren (a) har humor, (b) är glad, positiv och trevlig 

och (c) är hjälpsam och stöttande. 

 
Vikten av att läraren är lättsam och har humor lyfts fram av många elever. Dessa 

beskrivningar ger inte någon utförligare förklaring kring varför just humor är särskilt viktigt, 

eller vilken humor som är eftertraktad, men begreppet är återkommande i elevernas 

beskrivningar. Nära sammankopplat till lärarens humor är den bild som framträder där 

elever efterfrågar en lärare som skapar en positiv stämning i sin undervisning. 

Återkommande i dessa beskrivningar är läraren som någon som sprider positiv energi till 

eleverna, är trevlig och glad samt tycker om att arbeta i skolan och med ungdomar. 

 

Utöver detta var alltså beskrivningar rörande läraren som stöttande och hjälpsam vanligt 

förekommande. Detta beskrevs bland annat av en elev på följande sätt: 

En lärare ska kunna lyssna på sina elever och jag tycker att det är viktigt att en lärare 
brinner för elever. Ibland upplever jag att lärare mer brinner för ämnet än för elever. De 
måste kunna ha en bra balans där. 

Denna elev efterfrågar alltså att lärare ska visa ett större intresse för sina elever och inte bara 

fokusera på det egna ämnet. Detta framkommer också i andra elevers beskrivningar. Bland 

annat genom att många lyfter fram vikten av att en bra lärare har en god inställning till sina 

elever och vill se sina elever lyckas med sitt arbete i skolan. En elev uttrycker det som att en 

bra lärare ”visar att han/hon verkligen vill att eleven ska få betyg även fast den har svårt”. I 

likhet med detta uttrycker en annan elev att en bra lärare visar ”vilja och verkligen försöka 

att hjälpa de som verkligen vill ha bra betyg att få det”. Möjligtvis är det i relation till detta 

som många elever i sina beskrivningar lyfter fram tålamod som ett viktigt karaktärsdrag hos 

en bra lärare. 

Vad är viktigast, lärares egenskaper eller undervisningens karaktär? 
Utöver de ovan gjorda grupperingarna gällande lärares olika kompetenser har en andra 

analys av enkätsvaren och motiveringarna gjorts. Detta genom att undersöka huruvida 

eleverna, i sina beskrivningar och motiveringar, lagt fokus på att beskriva lärarens 

egenskaper eller undervisningens karaktär.  
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De studieförberedande gymnasieelevernas beskrivningar av en bra lärare rörde i något större 

utsträckning, i jämförelse med de två andra elevgrupperna, undervisningens karaktär. I 54 % 

av dessa beskrivningar låg fokus på just undervisningens karaktär respektive 31 % på 

lärarens egenskaper. 15 % av dessa elevers beskrivningar lade lika stor vikt vid lärarens 

egenskaper och undervisningens karaktär.   

 

Vanligt bland beskrivningarna rörande undervisningens karaktär var att poängtera vikten av 

att en bra lärare undviker mindre inspirerande undervisningsmetoder genom att ”Läraren ska 

kunna se utanför ramen och få lektionerna att bli intressanta och roliga”. En annan elev 

uttrycker liknande åsikt och menar att ”läraren ska kunna göra uppgifter och redovisningar 

som är unika till exempel roliga seminarier”. 

 

Andra studieförberedande gymnasieelever var måna om att lyfta fram att undervisningen 

skulle vara utmanande och att den skulle spegla elevernas ålder. I en beskrivning uttrycktes 

detta som att en bra lärare är ”någon som inte använder sig av högstadieuttryck” och en 

annan att ”Läraren ska inte se på eleverna som bara elever utan som unga vuxna människor”. 

 

I kontrast till detta resultat har yrkesförberedande gymnasielever och elever i årskurs 1-6 i 

något högre utsträckning lagt större tonvikt vid att beskriva lärarens egenskaper. Bland 

yrkesförberedande gymnasielevers beskrivningar lade 50 % vikten vid att beskriva lärarens 

egenskaper och bland de yngre eleverna hamnade denna siffra på 44 %. Värt att påpeka här 

är att beskrivningarna och motiveringarna inom dessa båda elevgrupper är jämnare fördelade 

mellan de båda kategorierna lärarens egenskaper och undervisningens karaktär i jämförelse 

med elever på studieförberedande gymnasieprogram. 

 

Särskilt framträdande hos de yrkesförberedande gymnasieeleverna är att en bra lärare har 

egenskaper så som (a) snäll, (b) trevlig, (c) har humor och är (d) rättvis. Liknande 

kännetecken lyfter även de yngre eleverna fram. Dock lyfter dessa elever även fram rolig 

som en vanligt förekommande läraregenskap.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att de yngre eleverna tydligare beskriver lärarens 

egenskaper jämfört med de studieförberedande gymnasieeleverna vilka, i större 

utsträckning, framhöll vad lärare gör, alltså undervisningens karaktär. Yrkesförberedande 

gymnasieelever uppvisar i detta avseende liknande tendenser som de yngre eleverna.  
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Sammanfattning av resultat 
Undersökningen visar att det finns skillnader mellan elever i olika åldrar och på olika 

gymnasieprogram. Dessa skillnader ligger inte till störst del i beskrivningarna av en bra 

lärare. Elever i årskurs 1-6 har exempelvis beskrivit samma saker som gymnasieelever när de 

beskrivit en bra lärare, även om ordvalen i dessa beskrivningar givetvis inte är identiska. 

Skillnaden ligger istället i vilken utsträckning de olika elevgrupperna fokuserat på en särskild 

kompetens.  

 

Resultatet visar att de yngre eleverna i stor utsträckning värderar relationskompetenser hos 

lärare mycket högt. De viktigaste aspekterna av denna kompetens för eleverna är att läraren 

är (a) stöttande, (b) snäll, (c) personlig och har en (d) positiv inställning.  

 

Studieförberedande gymnasieelever värderar istället didaktisk kompetens mycket högt hos 

sina lärare. Dessa elever efterfrågar främst lärare som är (a) kunniga, (b) engagerade eller 

intresserade, (c) undervisar på ett roligt och underhållande sätt samt är (d) duktiga på att 

förklara. 

 

Yrkesförberedande gymnasieelever är betydligt mer spridda i sina beskrivningar, men 

värderar lärares relationella kompetenser högst. Det viktiga för dessa elever är att läraren (a) 

har humor, (b) är glad, positiv och trevlig samt att läraren är (c) hjälpsam och stöttande. 

Denna elevgrupp värderar även didaktiska kompetenser högt och det som framstår som 

viktigast är att läraren (d) lär ut på ett roligt och intressant sätt, (e) är tydlig samt (f) 

varierar undervisningen. 

 

Resultaten visar alltså att beskrivningar som ges av yrkesförberedande gymnasieelever och 

elever i årskurs 1-6 i hög grad rör relationell kompetens. I kontrast till detta står de 

studieförberedande gymnasieeleverna vars beskrivningar istället främst rör lärarens 

didaktiska kompetens. 

 

Likheten mellan elever i årskurs 1-6 och yrkesförberedande gymnasieelever kvarstår även i 

fråga om analysen gällande huruvida de fokuserar på lärarens egenskaper eller 

undervisningens karaktär. Dessa elevers beskrivningar uppvisade en större dragning mot 



 
28	  

lärarens egenskaper till skillnad från studieförberedande gymnasieelever vars beskrivningar 

istället fokuserade mer på undervisningens karaktär. 
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Diskussion 
Syftet med denna uppsats är beskriva och förstå elevers uppfattningar om vad som utgör en 

bra lärare. Syftet är vidare att undersöka om, och i så fall vilka, skillnader som finns i dessa 

uppfattningar mellan elever i olika åldrar och på olika gymnasieprogram. 

 

Sett till de beskrivningar och motiveringar som gjorts av eleverna i de olika åldersgrupperna 

och gymnasieprogrammen kan en tolkning göras att många elever efterfrågar liknande 

aspekter hos lärare som forskningen beskriver som viktiga. I följande avsnitt diskuteras 

undersökningens resultat i relation till dels de olika begrepp som beskrivits i den tidigare 

forskningen vilka sägs vara viktiga för en bra lärare och dels görs en jämförelse med tidigare 

undersökningars resultat. Slutligen diskuteras implikationer för skolan. 

Hur skillnaderna mellan elevgrupperna kan förstås 
Resultatet i denna undersökning påvisar att elever i olika åldrar och på olika 

gymnasieprogram efterfrågar olika kompetenser i olika stor utsträckning. Elever i årskurs 1-

6 efterfrågar i större utsträckning relationella kompetenser hos en bra lärare medan 

studieförberedande gymnasieelever lägger störst vikt vid didaktiska kompetenser. Resultaten 

gällande uppfattningar om bra lärare hos gymnasieelever på yrkesförberedande program ger 

en mer splittrad bild jämfört med uppfattningarna hos eleverna i grundskolan och de 

studieförberedande eleverna på gymnasiet. Även om relationen inte ges lika stort enskilt 

fokus som hos de yngre eleverna visar ändå resultatet på en större dragning mot denna typ 

av kompetens. 

 

Anledningen till att elever i årskurs 1-6 är den elevgrupp som lägger störst vikt vid lärarens 

relationella kompetens skulle kunna bero på dessa elevers behov av trygghet. Maltén (2000) 

menar att yngre elever, i större utsträckning än äldre elever, har ett behov av att få detta 

trygghetsbehov tillgodosett. Detta kan således sägas vara en anledning till att dessa elevers 

motiveringar i stor utsträckning fokuserar på att läraren har egenskaper vilka kan sägas vara 

nödvändiga för att tillgodose sådana behov. I likhet med detta menar Jensen, H (2011) att 

bekräftelse och att bli sedd är ett grundläggande existentiellt behov vi människor har. Om 

elever inte får detta behov tillgodosett riskeras att irritation och frustration skapas hos eleven 

vilket påverkar deras lärande negativt. Detta kan också sägas vara en anledning till att de 



 
30	  

yngre eleverna i hög utsträckning beskriver de relationella aspekterna av sin lärare. 

Gymnasieelever på studieförberedande program lade istället en mycket liten vikt vid 

lärarens relationella kompetens vilket kan bero på Malténs (2000) ovan nämnda argument. 

Han menar att tonåringar och äldre elever har andra behov än just trygghet. Dessa elever 

behöver istället hjälp med självförverkligande och identitetsskapande. Detta skulle kunna 

förklara varför dessa äldre elever inte lägger lika stor vikt vid lärarens relationella aspekter.  

 

I relation till detta är det intressant att yrkesförberedande gymnasieelever, trots att de är i 

samma ålder som de studieförberedande gymnasieeleverna, ändå lägger stor vikt vid 

relationella aspekter av en bra lärare och i högre grad beskriver lärarens egenskaper än 

undervisningens karaktär. Detta gör att en annan förklaring än ålder måste sökas för att 

förklara denna elevgrupps dragning mot lärarens relationella kompetens. Högberg (2009) 

menar, föga förvånande, att elever på yrkesförberedande program värdesätter sina 

karaktärsämnen högt men att de många gånger är mindre studiemotiverade. Detta skulle 

kunna vara en förklaring till att elever på yrkesförberedande gymnasieprogram lägger större 

vikt vid att läraren ska vara snäll, ha humor och vara stöttande än att läraren exempelvis ger 

utmanande uppgifter eller att läraren är kunnig i sitt ämne, något som visserligen lyfts fram 

av många ur denna elevgrupp men i mindre utsträckning. Högberg (2009) menar att just 

lärare som lyssnar, förstår och talar med eleverna lyfts fram av yrkesförberedande 

gymnasieelever som något viktigt, det vill säga sådana relationella aspekter som denna 

elevgrupp även i denna undersökning lyft fram. Högberg (2009) menar att en sådan lärare 

bidrar till att eleverna blir mer villiga att anpassa sig till dennes undervisning och att 

eleverna får ett ökat intresse för ämnet i fråga. 

 

Vissa av de yrkesförberedande gymnasieeleverna som lagt störst vikt vid lärarens 

relationella kompetens har lyft fram vikten av att läraren ser den enskilde eleven och tror 

och vill att denne elev kan lyckas. Inställningen att alla elever faktiskt kan lära sig och 

därmed inte utgå ifrån att vissa elever kommer att misslyckas är enligt Hattie (2009) 

kännetecken för den relationskompetente läraren. Möjligtvis kan anledningen till att 

yrkesförberedande gymnasieelever i högre utsträckning, i jämförelse med 

studieförberedande gymnasieelever, efterfrågar relationella aspekter hos läraren bero på just 

en avsaknad av denna positiva inställning. Det är möjligt att lärare har en sämre inställning 

och lägre förväntningar på elever på yrkesförberedande program och att det därför i hög grad 

efterfrågas en lärare med positiv inställning av dessa elever. De studieförberedande 
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gymnasieeleverna å andra sidan har inte lyft fram relationella aspekter som särskilt viktiga, 

något som skulle kunna innebära att höga förväntningar och goda inställningar från lärare är 

givna och behöver därför inte efterfrågas. 

 

Undersökningen visar istället att studieförberedande gymnasieelever lägger störst vikt vid en 

bra lärares didaktiska kompetens. Dessa elever efterfrågar en lärare som är kunnig, 

engagerad och duktig på att förklara. Elever i årskurs 1-6 berör samma aspekter hos den 

didaktiskt kompetente läraren men lyfter inte fram kunnig som särskilt viktigt. Överlag ger 

denna elevgrupp väldigt lite utrymme för didaktisk kompetens i sina motiveringar. 

Yrkesförberedande gymnasieelever lägger större vikt vid didaktisk kompetens jämfört med 

de yngre eleverna. Deras beskrivningar gällande denna kompetens liknar de två övriga 

elevgruppernas med skillnaden att de i större grad efterfrågade varierande undervisningssätt 

och examinationer. Intressant är att det endast är de studieförberedande gymnasieeleverna 

som särskilt lyfter fram behovet av att läraren är kunnig i sitt ämne. Hattie (2012) har lyft 

fram att lärares ämneskunskaper som sådana har väldigt liten effekt på elevers lärande. 

Anledningen till att studieförberedande elever ändå lyfter fram detta som viktigt skulle 

kunna vara att elever finner en trygghet i att uppfatta sina lärare som kunniga och att eleven 

vill känna förtroende för den person som ska leda undervisningen.  

 

Om ett antagande görs att majoriteten av eleverna på studieförberedande program har som 

målsättning att faktiskt gå vidare till universitet eller högskola efter avslutad gymnasietid 

skulle detta kunna vara en anledning till att störst vikt läggs vid en lärare som kan och är 

intresserad av sitt ämne och som kan förmedla detta till eleverna. Om målet är vidare studier 

är det rimligt att anta att dessa elever främst efterfrågar didaktiska aspekter av sina lärare 

snarare än relationella samt lägger större vikt vid att beskriva undervisningens karaktär 

snarare än lärarens egenskaper. 

 

Intressant är att det inte i någon av de undersökta elevgrupperna lagts något nämnvärt fokus 

vid lärares ledarskapskompetens. Trots detta förekommer det ändå beskrivningar av denna 

kompetens även om den ges litet utrymme. De skillnader som framkommer mellan de olika 

elevgrupperna är att elever i årskurs 1-6 samt elever på yrkesförberedande gymnasieprogram 

lyfter fram ordning som en viktig aspekt inom lärarens ledarskap medan studieförberedande 

gymnasieelever, och i viss grad yrkesförberedande gymnasieelever, lägger stor vikt vid 

elevinflytande. Jensen, E (2011) menar att elevinflytande, i form av demokrati och 
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medbestämmande, är avgörande för att ge eleverna en positiv inställning till skolan samt för 

att uppnå ett så bra lärande som möjligt. Det är möjligt att äldre elever har ett större behov 

av elevinflytande samt en större förståelse för vad de själva kan bidra till i undervisningen. 

En anledning till att ledarskapet givits relativt lite utrymme i elevgrupperna kan helt enkelt 

bero på att det handlar om aspekter av läraryrket som är svårare att sätta ord på. 

Jämförelser med tidigare undersökningar 
Undersökningen som genomförts för denna uppsats uppvisar såväl likheter som skillnader 

med tidigare genomförda undersökningar rörande elevers uppfattningar om bra lärare. 

Denna undersöknings resultat visar alltså att yngre elever i stor utsträckning fokuserar på 

relationella aspekter hos en bra lärare medan äldre elever värderar didaktiska aspekter högre. 

Liknande resultat visas i den estniska undersökningen som genomförts av Läänemets m.fl. 

(2012) där de äldre eleverna i högre utsträckning värderar lärares kunnande som särskilt 

viktigt medan de relationella aspekterna inom denna elevkategori gavs mindre utrymme. 

Vanligt bland de yngre eleverna i Läänemets m.fl. (2012) undersökning var att uttrycka 

vikten av att läraren var snäll men samtidigt lite sträng. Fokus på att läraren är snäll men 

ändå kan säga ifrån när det behövs är återkommande i de motiveringar som förekommit i 

denna undersökning. Utöver denna likhet mellan dessa två undersökningar finns det även 

likheter rörande begrepp som de estniska eleverna använde för att beskriva bra lärare. Precis 

som i motiveringarna och beskrivningarna som användes för undersökningen till denna 

uppsats var begrepp så som rättvisa, förklaringsförmåga och förmåga att göra 

undervisningen intressant vanligt förekommande även i den estniska undersökningen. 

Undersökningen genomförd av Läänemets m.fl. (2012) uppvisar således likheter gällande 

såväl vanligt förekommande begrepp i elevernas beskrivningar som skillnader i 

beskrivningar mellan åldrarna. De yngre eleverna i den estniska undersökningen är i 

åldrarna 13-15 år, något som är betydligt äldre än de yngre eleverna i vår undersökning. 

Detta indikerar att de relationella aspekterna kan sägas vara av särskild vikt främst fram till 

dess att eleverna börjar gymnasiet då detta behov avtar. Den estniska undersökningen har 

inte gjort någon uppdelning mellan olika elevgrupper i de högre åldrarna, något som medför 

att en jämförelse av just den delen av resultatet är svår att göra. Det kan alltså sägas att det 

finns stöd för vår undersöknings resultat i och med att även andra forskare gjort liknande 

fynd med liknande metod. 
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Det finns däremot liknande undersökningar vars resultat inte överensstämmer med resultatet 

som denna undersökning genererat. I den av Kutnik och Jules (1993) genomförda 

undersökningen på Trinidad och Tobago konstaterades att elever i 7-13-årsåldern lyfte fram 

lärarens förmåga att lära ut samt upprätthålla ordningen i klassrummet genom att bestraffa 

de elever som inte skötte sig. Eleverna efterfrågade även rättvisa bestraffningar som en 

viktig aspekt hos läraren. Eleverna i åldern 16-17 år lyfte istället fram lärarens kunnande, 

intresse för sitt ämne samt förmåga att arbeta med elevinflytande. Dessutom lyfte dessa äldre 

elever i större utsträckning fram relationella aspekter som viktiga, så som att läraren bryr sig 

om eleverna och är mån att bygga en relation med dem. Tendensen i undersökningen av 

Kutnik och Jules (1993) verkar vara att relationella aspekter hos läraren blir viktig först i 

äldre åldrar. Detta går stick i stäv med det resultat som framträder i vår egen undersökning. 

Kanske kan denna skillnad till viss del förklaras av de kulturella skillnader som kan tänkas 

finnas mellan Sverige och Trinidad & Tobago. Däremot kom Beizhuizen m.fl. (2001) fram 

till ett liknande resultat som Kutnik och Jules (1993) där relationella aspekter först blev 

viktiga för nederländska elever i äldre åldrar. Detta medför att enbart en kulturell förklaring 

till skillnaderna gällande de olika undersökningarna inte är tillräcklig då det kan tänkas att 

de kulturella skillnaderna mellan Sverige och Nederländerna inte är särskilt stora.  

 

Även undersökningen av Taylor (1962) visar att yngre barn inte värderar relationella 

aspekter särskilt högt, utan snarare fokuserar på lärarens förmåga att hålla ordning och 

disciplin i klassrummet. Ett rimligt antagande till varför Taylors (1962) undersökning skiljer 

sig åt från vår egen kan vara att undersökningen i fråga är genomförd redan 1962 vilket 

troligen präglar elevernas syn på lärare. Förmodligen var det under denna tid vanligare med 

auktoritära lärare som elever inte förväntades upprätthålla en personlig relation till.  

 

Såväl likheter som skillnader finns mellan vår undersökning och tidigare undersökningar 

avseende vad elever uppfattar som bra lärare. Trots skillnaderna som ovan påvisats visar 

samtliga undersökningar att olika åldersgrupper värderar olika typer av lärare. De aspekter 

och begrepp som elever använder i sina beskrivningar i de olika undersökningarna är alla 

snarlika varandra. Skillnaderna i beskrivningarna ligger inte i vad eleverna efterfrågar hos 

lärare utan när, det vill säga hur gamla de är, när de efterfrågar det. 
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Avslutning 
Redan i inledningen av denna uppsats nämndes vissa av de problem som finns i den svenska 

skolan. Frågan ställdes då om elevperspektivet kunde ge insikter och kunskaper rörande 

dessa problem. Vår undersökning har synliggjort detta elevperspektiv. De skillnader mellan 

olika elevers uppfattningar om bra lärare som framkommit i denna uppsats väcker tankar om 

hur denna kunskap kan användas i verksamheten. Vi menar att ett synliggörande och en 

ökad medvetenhet hos lärare, gällande vilken typ av lärare som elever efterfrågar, i 

förlängningen kan stimulera eleverna till att prestera bättre i skolan. Frågan är hur denna 

ökade medvetenhet och synliggörande kan uppnås. Håkansson och Sundberg (2013) menar 

att elever är medvetna om vad som krävs av en lärare för att kunna få eleverna att nå målen 

för undervisningen och är även medvetna om vad som krävs för att få till stånd god 

undervisning. Liknande tankar uttrycks av Hattie (2009) som menar att elever är duktiga på 

att utvärdera både sina egna prestationer och även lärarens inverkan på dessa prestationer. 

Vad vi här vill lyfta fram är inte det självklara påståendet att lärare måste utvärdera sin 

verksamhet utan istället att lärare bör utvärdera fler aspekter av verksamheten.  

 

Utvärderingen bör inte endast fokusera på elevernas egna prestationer eller hur de upplevt 

ett specifikt arbetsområde. Istället kan eleverna även ges möjlighet att uttrycka sina 

uppfattningar om lärarens inverkan på deras prestationer. Genom denna typ av utvärdering 

kan det synliggöras för läraren att, vilket vårt resultat visat, olika klasser efterfrågar olika 

typer av lärare. Om vi utgår från att läraryrket grovt består av de tre kompetenser som har 

diskuterats i denna undersökning och eleverna ges möjlighet att utvärdera lärarens 

tillämpning av dessa olika kompetenser synliggörs det för läraren själv vad denne behöver 

utveckla. Genom att eleverna får komma till tals och elevperspektivet synliggörs kan lärare 

förbättra sin undervisning utefter vad eleverna efterfrågar och kan på sikt möjligen innebära 

bättre resultat i skolan.  

 

Med detta sagt menas här inte att lärare fullständigt bör anpassa sig till vad eleverna 

efterfrågar. Däremot kan en viss anpassning till elevernas önskemål ge positiva effekter. 

Högberg (2009) menar att yrkeselever efterfrågar en lärare som är (a) juste, (b) lyhörd och 

(c) anpassningsbar och att elever i större grad är villiga att anpassa sig till undervisningen 

om läraren uppfyller dessa kriterier. Som vi kan se här kan lyhördhet inför elevernas behov 

ge positiva effekter på elevernas inställning till undervisning.  
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Avslutningsvis måste det framhållas att i princip alla elever i undersökningen har framhållit 

inte bara en utan flera av de tre olika kompetenserna; didaktisk-, ledarskaps- och relationell 

kompetens, i beskrivningen av en bra lärare. Detta går i linje med det Nordenbo m.fl. (2008) 

beskriver, att alla dessa kompetenser är nödvändiga för elevers lärande. Eleverna i vår 

undersökning har alltså många gånger beskrivit alla dessa kompetenser men lagt större vikt 

vid någon enskild kompetens. Med detta vill vi förtydliga att lärare bör fokusera på samtliga 

kompetenser i sin undervisning oavsett elevgrupp men att det kan vara gynnsamt att lägga 

något större vikt vid den typ av kompetens som eleverna anser som viktigast. 



 
36	  

 

Förslag på vidare forskning 
Denna uppsats resultat gällande olika typer av kompetenser väcker frågor rörande om 

lärarutbildningen är utformad på ett sådant sätt att blivande lärare tränas i dessa olika 

kompetenser. En intressant forskningsfråga skulle vara att undersöka om blivande lärare ges 

det som krävs för att uppfylla det eleverna efterfrågar inom de olika kompetensgrupperna. 

Eller fokuserar kanske utbildningen främst på ämneskunskaper med inslag av enstaka kurser 

rörande ledarskap och bortser från de relationella aspekter inom läraryrket som av många 

elever framhålls som väldigt viktigt.  

 

I denna uppsats har endast möjliga orsaker till elevgruppernas olika uppfattningar 

diskuterats. Det skulle vara intressant att se undersökningar som på ett tydligare sätt försöker 

svara på vilka orsaker som faktiskt ligger bakom dessa skillnader. Spelar studiemotivation 

den roll som har antytts i denna uppsats eller ligger orsakerna till skillnaderna någon 

annanstans?  

 

Det skulle slutligen vara intressant att se vidare forskning kring om lärares uppfattningar om 

bra lärare och undervisning överensstämmer med det elevperspektiv som framkommit i 

denna undersökning. Det är möjligt att lärare anser att andra aspekter och kompetenser är 

viktiga i undervisningen än vad eleverna anser. 
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Bilaga 1  
Enkätundersökning	  rörande	  bra	  lärarskap	  
	  
Vi	  är	  två	  lärarstudenter	  från	  Linköpings	  universitet	  som	  skriver	  ett	  examensarbete	  som	  
syftar	  till	  att	  ta	  reda	  på	  vad	  gymnasieelever	  anser	  utgöra	  ett	  bra	  lärarskap.	  
Undersökningen	  är	  frivillig	  och	  helt	  anonym.	  Den	  information	  som	  framkommer	  genom	  
denna	   undersökning	   kommer	   endast	   användas	   i	   arbetet	   med	   examensarbetet	   och	  
kommer	  redovisas	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  enskilda	  individer	  inte	  kan	  identifieras.	  	  
	  
	  
Kön:	   	   	   	   	  
	  
Årskurs:	  
	  
	  
Fråga:	  Hur	  skulle	  du	  beskriva	  en	  bra	  lärare?	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Tack	  för	  att	  du	  deltagit	  i	  denna	  undersökning!	  
 


