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Förord 
 
Jag skulle här vilja tacka de personer som hjälpt mig att genomföra denna C-uppsats i 
pedagogik. Först och främst vill jag tacka Mona Brännmark och Maivor Murbeck-Andersson 
som hjälpt mig med utdelning och insamling av enkäter. De elever som välvilligt ställt upp på 
mina intervjuer, utan deras hjälp hade aldrig detta arbete kunnat genomföras. 
 
Vill även rikta ett tack till min man Roland för all korrekturläsning och uppmuntran under 
åren av studier. 
 
Ibland ska man ha tur och det vill jag påstå att jag haft i fördelningen av handledare. Och även 
om det sägs att man inte ska tacka sin handledare eftersom det ingår i deras jobb vill jag tacka 
Marie-Louise Annerblom för de många och givande synpunkter jag fått under arbetets gång. 
 
Luleå maj 2005 
 
Ann Jansson 
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Abstrakt 
 

Denna rapport handlar om vad som kännetecknar en bra lärare i ett elev 
perspektiv. Den använda metoden är både kvalitativ och kvantitativ och studien 
har genomförts genom 85 enkäter, 8 intervjuer varav två fördjupade med elever i 
olika åldrar och på olika utbildningsstadier. Dessutom har litteraturstudier 
genomförts. Eleverna anser att en bra lärare ska var rättvis, strukturerade, ha god 
ordning, ämneskunnig och ha en mycket stor social kompetens. Resultatet visar 
tendenser på att elever ställer andra och högre krav på läraren med stigande ålder. 
De äldre eleverna ställer krav på att en lärare ska vara intresserad av sitt arbete, 
vilket inte är så viktigt för de yngre trots att det för de yngre eleverna är viktigt att 
läraren är bra på att förklara. Olikheterna kan dock bero på att de yngre eleverna 
inte uppfattat frågan på samma sätt som de äldre. Mitt resultat av elevernas åsikter 
visar på en god överensstämmelse med studerad litteratur. Resultatet visar på att 
det skulle vara intressant att göra en utvidgad studie i ämnet och då studera om 
det finns några skillnader mellan manliga och kvinnliga lärare eller om det skiljer 
mellan manliga och kvinnliga elevers åsikt. 
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1. Inledning 
 
Jag har länge, säkert sedan jag själv gick på gymnasiet, funderat över varför en del lärare 
upplevs som mycket bra lärare och är omtyckta av i stort sett alla elever. Vad är det som gör 
att dessa lärare är bra? Är det en naturlig begåvning eller är det något speciellt pedagogiskt 
knep som de lärt sig att använda och andra lärare inte fått grepp på. Vidare kan man fundera 
över vad en bra lärare egentligen är. Mitt intresse för denna fråga beror också på att jag skulle 
vilja veta vad det är som eleverna efterfrågar hos en bra lärare, då jag har tankar på att söka 
mig till detta yrke. 
 
Den första erfarenhet jag själv har av bra och dåliga lärare är först och främst från min egen 
skoltid och de lärare jag hade där. Från början under låg- och mellanstadiet var det inga 
djupare funderingar utan en lärare var bra om han eller hon var trevlig, rättvis och inte gjorde 
skillnad på oss elever. Det var först då jag kom till högstadiet och fick flera lärare som jag 
började se skillnader mellan olika lärare. Vissa lärare tyckte jag var mycket bra, andra tyckte 
jag inte alls om. Då kan man fundera över vad det var som var speciellt hos de lärare jag 
tyckte om. En lärare som etsat sig fast i mitt minne är den jag hade som klassföreståndare 
under hela högstadiet. Denne lärare hade rykte om sig att vara en av skolans strängaste. Det 
jag satte värde på var först och främst att läraren var rättvis och inte gjorde skillnad på oss 
elever. Att läraren, trots ryktet om att vara sträng, hade humor och kunde skoja med oss elever 
samtidigt som han hade en otrolig ordning i klassrummet var ett plus. Ett annat krav som jag 
ställde på en bra lärare var deras ämneskunskap, kan inte läraren själv det han eller hon skall 
lära ut fungerar det inte. I detta sammanhang tänker jag ofta på en lärare jag hade på 
gymnasiet som var helt suverän på att förklara komplicerade förhållanden. De lärare jag inte 
tyckte om var de som inte kunde variera en lektion, utan man visste vad som skulle ske innan 
man gick dit. De gjorde stora skillnader på elev och elev, beroende på vem det var och om de 
kanske kände elevens föräldrar eller hade någon annan relation till någon i elevens 
omgivning. Även på universitetet har jag träffat på lärare av båda kategorierna bra/dåliga. Att 
man där upplever att en lärare inte är bra, utifrån de kriterier jag har på en bra lärare, beror 
ofta på att läraren kan väldigt mycket om sitt ämne men inte har förmåga att förmedla sin 
kunskap så att man som elev förstår. Läraren pratar helt enkelt över huvudet på eleverna. En 
annan faktor som kan spela in på universitetsutbildningarna är att det där finns lärare som är 
tvingade till undervisning, de är egentligen forskare, och vissa har då inget intresse av, eller 
kanske saknar förmågan, att undervisa trots att de är mycket ämneskunniga. 
 
Den andra erfarenheten kommer från mitt yrkesliv där jag fungerat som lärare vid införandet 
av vissa stödsystem. Jag har där försökt tillämpa det som jag själv kräver av en bra lärare. 
Utvärderingarna från dessa utbildningar har varit positiva och då kanske jag ändå lyckats med 
att föra fram det budskap som var tänkt. Det bästa betyget jag fått är då en deltagare i 
samband med utvärderingen säger ”detta är första gången jag gått en kurs i jobbet och där 
jag har förstått vad kursledaren pratar om”. Hur stämmer då mina erfarenheter med andra 
elevers åsikter om de bra lärarna och det som skrivits i litteraturen kring ämnet bra lärare? 
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2. Bakgrund 
 
I dagens skola ställs det allt högre krav på lärarna. Lärarnas arbete bedöms inte bara av 
eleverna utan även av föräldrar och skolmyndigheter. Dessutom är skolan ett område som ofta 
förekommer i massmediernas blickfång.  För läraren innebär detta att det inte räcker att 
komma med en bok till lektionen, utan det krävs mycket mera såsom differentiering med 
individuell undervisning, disciplin i form av ordnade former i klassrummet, ideella krav i 
form av att läraren ofta känner sig otillräcklig samt de ökade kraven på den professionella 
läraren såsom ämneskunskap, ökade kunskaper om skolans struktur och uppbyggnad ökade 
kunskaper om nya pedagogiska metoder samt erfarenhet (Imsen, 1992). 
 
I Lpo 94  kan vi under kunskapsavsnittet läsa i riktlinjerna  
Läraren skall 

•  utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 
• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 
• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, 
• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, 
• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen och 
• organisera och genomföra arbetet så att eleven 
- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga, 
- upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt, 
- får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling, 
- successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar, 
- får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang och 
- får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. 

(Utbildningsdepartementet, 1994) 
 
Att kraven på läraren förändras och blir högre är inget nytt. Vygotskij talar om att kraven på 
läraren förändras, det räcker inte med att ha en hög kunskap om ämnet utan det krävs även 
arbetsteknik. Vygotskij beskriver detta som att läraren måste ha komplexa kunskaper 
(Lindqvist, 1999). Lindqvist (1999) menar att denna vision av lärarrollen som supermänniska 
känns aktuell även idag. Det ställs även krav på ett samarbete mellan läraren och andra vuxna 
i skolan, de skall utarbeta olika dokument utifrån läroplanen och skolplaner. Dessutom skall 
en professionell lärare kunna dokumentera verksamheten på ett sätt som inte tidigare var 
vanligt. Läraren skall även producera ny kunskap och forska i skolans vardag (Numan 2000). 
Läroplanen ska inte bara ses som ett styrinstrument utan även som en handledning för läraren 
(Imsen 1999). 
 

2.1 Kvalitet och professionalism 

 
Ämnet handlar till stor del om lärarkompetens och om detta finns det en hel del tidigare 
forskning. Det talas mer och mer om lärarprofessionalism. Då kan man fråga sig vad som 
menas med professionalism? Englund (1994) förklarar detta som den kompetens som krävs 
för att utöva yrket framgångsrikt och att det snarast är ett redskap för att skapa olika 
utvecklingsmöjligheter. Vidare menar han att det är de egenskaper och tillägnade förmågor 
som yrkesgruppen lärare har, ett slags inre kvalité. Det gäller att vara omdömesgill i sitt 
förhållande till uppdraget och det går inte att utöva en invand teknik. Ett skiftande 
förhållningssätt till innehållet i undervisningen menar Englund.   Lärares egna definitioner av 
vad en professionell lärare är handlar ofta om personliga egenskaper och personlig kompetens 
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(Colnerud & Granström, 2002). Utöver de personliga egenskaperna gäller det för den 
professionelle läraren att skapa en förmåga att engagera och stimulera eleverna så att de blir 
nyfikna på att söka ny kunskap, detta för att skapa en skola som är rolig för eleverna. 
Dessutom måste läraren kunna skapa en förståelse för sitt arbete bland elever, föräldrar, 
skolpolitiker och allmänheten i sin helhet (Numan 2000). En professionell lärare använder sin 
egen kunskap att analysera och reflektera över vilket handlingsalternativ som är lämpligt för 
olika situationer. Det gäller att välja det alternativ som ger eleven största möjlighet att lära 
och utvecklas. Ett utvecklat språk ger möjlighet att beskriva och benämna det som sker i 
undervisningen (Alexandersson 1994). Genom en professionell yrkesutbildning kan man 
skapa kvalitet och kompetens (Numan 2000). För att läraren ska få möjlighet till 
professionalisering gäller det att skapa en kontroll över de egna yrkeskunskaperna och 
arbetets utveckling. Det gäller att realisera verksamheten med hjälp av reflektion (Carlgren 
1994).  
 
Kvalité är ett mycket använt begrepp i dagens samhälle. Det talas mycket om kvaliteten i 
skolan. Det handlar då inte bara om kvalitet på lokaler och skolmat utan här är lärarna en 
viktig del. Vad utmärker då lärarkvalitet? Är det att en lärare är bra och vad är då en ”bra 
lärare”? Är det lärarens undervisningsskicklighet som bedöms och vad grundas denna 
skicklighet då på? Kroksmark (1997) menar att den bygger på en kunskap och erfarenhet som 
läraren fått genom sin undervisning. Det finns dock problem för en lärare att få återkoppling 
på sitt arbete. Möjligen kan man få detta genom någon tidigare elev men det är därför svårt att 
veta om ens arbetssätt är rätt eller fel (Lortie 1975, Carlgren & Marton 2002, Kroksmark 
1997). 
 
Det är lätt att tro att detta med professionalism är något som framkommit under senare år, så 
är dock inte fallet. Kroksmark (2003) Den tidlösa pedagogiken har sammanställt ett antal 
pedagogiska filosofer. I avsnittet om William James kan vi se att redan på slutet av 1890-talet 
hade lärarna önskemål om en mer komplett yrkesutbildning och ett mål att uppnå 
professionalism. James menade även att det krävs utbildning för att bli en bra lärare. Den som 
har en bra utbildning kan med hjälp av de erfarenheter utbildningen gett hantera de olika 
situationer som uppstår, vilket han menar att en outbildad inte kan. 
 
Detta som ofta karakteriserar en bra lärare handlar mycket om lärarens personlighet och 
personliga egenskaper. Carlgren & Marton (2002) behandlar denna fråga och funderar kring 
om man kan tala om professionell kompetens när det inte handlar om lärarens utbildning. 
 

2.2 Kompetens och erfarenhet 

 
Under lärarutbildningen påverkas de lärarstuderande av sin praktiktid. Många lärarkandidater 
tar intryck av praktikläraren, både vad gäller teknik och färdighet. Detta ställer krav på 
handledaren att kunna kommunicera med lärarkandidaten på ett aktivt sätt (Maltén 1995). 
Lärarutbildningen framhålls ofta som för teoretisk och Imsen (1999) hävdar att teori och 
praktik i utbildningen måste kopplas ihop bättre. Det ställs krav på lärarutbildningen att den 
ska utbilda lärare som kan genomföra samhällets krav på den goda skolan (Kroksmark 2000). 
Imsen (1999) redovisar studier på att det som påverkar lärarstuderande är inte utbildningen 
utan de erfarenheter de har med sig från sin egen skolgång. De lärarstuderande kopierar gärna 
en lärare de själva haft och som de ser som ett ideal och förebild. Detta ser hon som ett 
problem som kan få konsekvenser för utbildningen.  
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Kompetens är en kombination av personliga egenskaper och ett erfarenhetslärande. Lärarens 
förmåga att hantera problem och fenomen i vardagen kan beskrivas genom kompetens och 
learning-by-doing  samt ett livslångt lärande (Drugge & Hansson 2000). Alexandersson 
(1994) menar att den egna kunskapen inte alltid är tillräcklig, eftersom den ofta vilar på 
personliga känslor, värderingar, färdigheter och föreställningar. Det är en form av tyst 
kunskap i form av erfarenhet som finns inom dig och som tas fram då vi söker ny kunskap. 
Denna tysta kunskap, förtrogenhetskunskap, finner vi också hos Stensmo (1997). Han menar 
att det handlar om lärarens praktiska yrkesteori som är en kombination av egen erfarenhet och 
kollegors erfarenhet. Vidare talar han om den professionelle lärarens yrkesspråk. Detta språk 
förklarar lärarens pedagogiska filosofi. Beroende på vilka lösningar som läraren finner på de 
problem och hinder som står i vägen visar vilken kompetens läraren har (Imsen 1999). 
 
En lärare ska visa respekt för eleven genom sitt engagemang. Läraren ska också vara skicklig 
på att planera, organisera och genomföra undervisning. Det finns då lärare som i princip är 
födda till yrket och som alltid lyckas med sina föresatser, samtidigt som det finns deras 
motsats som aldrig lyckas trots att de verkligen försöker. En bra lärare ska vidare föregå med 
gott exempel så att de skapar förtroende. Detta förtroende byggs upp genom att de behandlar 
alla elever rättvist och att det finns en överensstämmelse mellan vad läraren säger och vad han 
gör (Ogden 1993). 
 
Vad är det som gör att det skiljer i kompetens och erfarenhet mellan olika lärare. 
Lärarutbildningen borde skapa någon form av likformighet i kompetens eftersom de har ett 
mål att styra mot. Det måste därför vara något annat än formell kometens som skapar en 
skillnad mellan olika lärare.  
 
I detta sammanhang handlar det mycket om lärarens personlighet och vilka normer som 
läraren har med sig från sin uppväxt. Det som läraren fått med sig som rätt och fel och känslan 
för hur man bör handla i olika situationer skapar de personliga förutsättningarna för hur 
läraren agerar mot sina elever (Stensmo 1991). 
 
Vad tycker då elever om hur en lärare ska vara för att vara kompetent. Maltén (1995) visar på 
en undersökning från 1960-talet som visar på att det finns vissa skillnader på vad eleverna 
tycker beroende på ålder. Kraven på lärarna ökar de ska vara sociala och glada samtidigt som 
de ska ha en stor didaktisk kunskap likaså ska de ha teoretiska kunskaper. Kraven att de ska 
vara mänskliga och förstående minskar med växande ålder. Rättvisa är något som är i princip 
lika prioriterat inom alla ålderskategorier. Rättvisa talar även lärare om i många situationer. 
Colnerud & Granström (2002) visar här på skillnader mellan hur lärarkandidater och erfarna 
lärare ser på rättvisa. De erfarna ser inga större problem med att vara rättvisa medan 
lärarkandidaterna beskriver problem att i alla situationer bemästra problemet att alltid vara 
rättvis t ex vid betygsättning. 
 
Eleverna fick skriva uppsats om hur de tyckte en lärare som de lärt sig mycket av var. 
Sammanfattar man dessa får man fram att läraren är 

• bra på att lära ut 
• strukturerad 
• väl förberedd 
• tydlig 
• systematisk 
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Imsen (1999) menar att den gode läraren enligt eleverna är en person som kan kombinera 
kunskapsmässigt intresse med mänsklig värme. Det finns även andra studier som visar på att 
de populära lärarna är de som arbetar för att eleverna ska trivas på skolan och samtidigt visar 
ett intresse för den enskilde eleven. Med detta menar hon att läraren visar omsorg om sina 
elever och och ser till att de trivs i skolan. Numan (1999) har studerat ”En god lärare” utifrån 
sex perspektiv varav elevernas är ett. I sin intervju med två pojkar framkommer att lärarna ska 
vara trevliga för att pojkarna ska vilja samarbeta med dem. De får inte vara sura utan de ska 
vara snälla, inte virriga och de ska vara smarta och ha bra ordning. På högstadiet ska lärarna 
vara mer bestämda. Han finner då en god samstämmighet mellan de svaren jämfört med vad 
en amerikansk skolforskare Sirotnik fått fram. Eleverna värdesätter mest lärarnas bemötande. 
Att bli respekterade och rättvist bedömda, alltså det som oftast benämns social kompetens, är 
viktigast, därefter kommer ämneskunskap. Även i de andra perspektiven (verksamma lärare, 
skolledare, utbildare på lärarutbildningen, praktikhandledare och forskare i pedagogik) 
betonas den sociala kompetensen högt.  
 
Att lärare är betydelsefulla på olika sätt är för alla en självklarhet. Det är många som minns 
sin lärare, både på gott och ont, beroende på om minnet är positivt eller inte. Som jag ser det 
är det nog ändå de positiva bilderna vi minns bäst. Ronsten (2001) har i Betydelsefulla lärare 
sammanställt ett antal små berättelser från olika personer som minns sina lärare utifrån olika 
reflektioner. Det som dessa personer bygger sina berättelser på är vad den lärare de beskriver 
var speciellt bra på. Detta stämmer väl överens med punkterna ovan om vad eleverna ställer 
för krav på sina lärare. De ledord Ronsten  bygger sin bok på är  

• trygghet 
• engagemang 
• självförtroende 
• framtidstro 

 
Det talas mycket om engagemang både från lärare och från elevhåll. Att en lärare engagerar 
sig och tar sig tid med eleverna, även då han eller hon inte har tid, påpekar Tiller &Tiller 
(2003) som speciellt viktigt. Detta för att de på detta sätt ser sina elever. Vidare talar Tiller 
och Tiller om två saker som en god lärare alltid måste kunna, sina barn och sitt ämne. De 
menar att skolan inte alltid tar hänsyn till barnens erfarenheter. Barnens tankar är viktiga och 
man får inte bortse från dessa. Detta stämmer bra överens med de grundläggande antagandena 
kring beteende som Freud hade. Freud menar att det finns en orsak till vilket beteende man 
har, att det är beteendet som tillfredställer behov och önskningar (Lester, 1996). 
 
Att det skiljer mellan olika lärare beror till stor del på att människor inte är lika, alla tycker 
inte lika och även om de går samma utbildning förblir de individer. Det finns inte ett sätt att 
lära ut, det finns flera metoder (Marton & Booth 2000). Det som Marton och Booth framhåller 
som viktigt är att läraren lär sig erfara hur eleven uppfattar ämnet. Olikheten mellan skilda 
lärare innebär att varje lärare måste söka sitt eget sätt att organisera sitt arbete (Stensmo 
2000). 
 
Numan (1999) redovisar en studie över vad lärarstuderande anser vara en god lärare. I början 
av lärarkandidaternas utbildning uttryckte de liktydiga egenskaper som andra grupper såsom 
rättvis, tålmodig, kunnig i ämnet, flexibel men även, som den referensgrupp han använde 
uttryckte det ”Lyhörd för barnen – känslor, behov och att se (det positiva hos) varje enskilt 
barn”. I mitten av sin utbildning går att utläsa att de gått från inriktningen att föreläsa mera 
mot att handleda. I samband med att lärarkandidaterna tog sin examen kan man utläsa att de 
mera fokuserade på eleverna. Att en lärare är kunnig i sitt ämne har inte alltid varit prioriterat. 
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I Hanna Arendts Bildningens kris (Kroksmark 2003) kan vi se att på 1960-talet var läraren 
utbildad i att undervisa. Något krav på att läraren kunde sitt ämne fanns inte. Lärarens 
kvalifikationer skulle ligga i att känna världen och kunna undervisa om den. 
 
Att läraren som medmänniska är viktig är lätt att förstå. Birnik (1998) menar att lärarens 
yrkesmässiga inflytande har med den mänskliga dimensionen att göra. Det spelar ingen roll 
vilken kunskap läraren har om han inte kan få eleven intresserad. Det är mycket viktigt att 
läraren lyckas skapa en god relation till eleven som individ, samtidigt som läraren själv blir en 
person och inte gömmer sig bakom sin lärarroll. Vidare redovisar Birnik en underökning av 
Clark som visar på att det är framför allt fyra behov som eleverna ställer krav på att lärarna 
ska tillgodose 

• att bli sedd 
• att bli uppmuntrad 
• att bli respekterad 
• att bli vägledd 

 

2.3 Språket och relationen 

 
Språket har en viktig betydelse i relationen mellan lärare och elev. Lärarens sätt att framföra 
budskapet är avgörande för hur eleven tar emot informationen och uppfattar denna (Jenström 
2000). Relationen mellan elever och lärare är viktig men för att vara en bra lärare krävs också 
ämneskunskap. Persson (2003) menar att det är med ett brinnande intresse och en gedigen 
ämneskunskap som du skapar elevens intresse att lära sig. Det gäller att stimulera elevens 
fantasi, dessa tankar stöds även av Enkvist (2003). Hon menar dock att detta motarbetas av de 
styrdokument som bl a Utbildningsdepartementet framställer. Det som Enkvist är kritisk till är 
att inriktningen inte är hur läraren kan förmedla kunskapen till eleverna utan man fokuserar i 
stället på lärarens egen inlärning och fortbildning. För att vara en bra lärare menar Maltén 
(1997) att läraren måste skaffa sig en bättre bild av hur eleverna tänker. Likaså måste eleverna 
ges större delaktighet i undervisningen genom eget arbete och tid till reflektion. Detta är 
viktigt eftersom eleverna är olika och reagerar inte på samma sak i undervisningen. Detta 
överensstämmer till stor del med Piagets tankar att läraren ska låta eleverna undersöka och 
nyttja sin upptäcktslusta. Likaså kan vi finna Deweys uttryck ”learning by doing” i detta. 
Enligt Dewey ska läraren vara mera handledare som ska relatera varje problem till sitt 
sammanhang så att eleverna blir motiverade. Vi kan även finna delar av Kilpaticks tankar om 
att det är lärarens uppgift att genom sin planering och sitt projektskapande hjälpa eleven att 
förstå och analysera problemet (Stensmo, 1994). Att vara en bra lärare och ge eleverna 
utrymme för reflektion är bara en del, den andra delen för en bra lärare är kunna bemästra 
klassrumstrycket (miljön i klassrummet). Imsen (1999) menar att det finns ett samband mellan 
dessa två. 
 
Kansanen (2000) talar om den pedagogiska relationen och hur viktig denna är för att skapa ett 
bra klimat mellan elev och lärare. Han beskriver detta i den pedagogiska relationen i den 
didaktiska triangeln (se figur 1). 
 
Det är läraren som presenterar innehållet och detta innehåll är objekt för elevens studerande. 
Att det krävs ett samspel är naturligt eftersom om det bara vore läraren som skulle förmedla 
hjälper det inte hur bra läraren är om han inte lyckas skapa kontakt med eleverna. En bra 
lärare lyckas knyta ihop ”säcken”, förmedla innehållet och få eleverna intresserade.  
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           Innehåll 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Lärare                                            Elev                          
                  Den pedagogiska relationen 
 
 
Figur 1. Den pedagogiska relationen i den didaktiska triangeln. (Kansanen 2000 s.40) 
 
 
Lärarens relation till eleverna och elevernas relation till varandra spelar stor roll för hur 
inlärningssituationen i klassrummet sker. För att klara denna situation på ett bra sätt bör 
dagens lärare ha tre typer av kompetenser, ämneskompetens, didaktisk kompetens och 
ledarkompetens (Stensmo 1997). För att en bli en bra lärare krävs att du får verktyg till dina 
teorikunskaper. Dessa verktyg är inget som läraren har med sig från födseln utan dessa 
utvecklas under den yrkesverksamma tiden. I den pedagogiska situationen förändras 
verktygen utifrån de misslyckanden och framsteg som görs (Jank & Meyer 1997). Jank & 
Meyer menar vidare att det är genom reflektion som det går att urskilja de rutiner och metoder 
som fungerar bra.  
 
Variation på undervisningen samtidigt som läraren kan sitt ämne framhålls ofta som viktigt 
från elevhåll. Även förmågan att styra och stödja, att kunna förklara för eleven att det inte är 
kritik utan ett sätt att hjälpa eleven komma vidare. Det handlar mycket om lärarens 
förhållande till eleven som är avgörande för att läraren ska betraktas som en bra lärare (Kveli 
1994). 
 
Den didaktiska triangelns betydelse för att bli en bra lärare är viktig. Hopmann (1997) visar 
på de tre grundpelarna innehåll, läraren och eleven, men för även ett djupare resonemang 
kring framställning, interaktion och erfarenhet och hur dessa hänger samman (se figur 2). 
 
Interaktionen (kateketik) skall för att fungera fullt ut vara en levande växelverkan mellan 
lärare och elev där då båda blir vinnare. Det handlar också om elevens förståelse och 
förhållandet mellan lärare och elev. Framställningen (retorik) menar Hopamnn ofta upplevs 
som motsatsen till interaktionen inom lärarutbildningen. Detta för att denna axel handlar om 
hur läraren behandlar undervisningsämnet. Här fokuseras mycket på hur läraren strukturera 
ämnet och vilken retorisk förmåga läraren har. Erfarenhet (metodik) handlar om eleven och 
den inlärning som eleven får genom sitt eget arbete. 
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Vygotskij talar om att lärande bara kan ske då elever och lärare integrerar, alltså samarbetar i 
en fungerande relation. Detta är en förutsättning för den goda pedagogiken och det är detta 
som skapar individens utveckling. Enligt Vygotskij var det en svaghet hos gamla pedagoger 
då de skapade ett vänskapligt förhållande till sina elever eftersom de då skapade en form av 
dyrkan. Det skulle vara bättre om de näst intill förde ett öppet krig mot eleverna eftersom han 
menar att det är farligt om eleverna dyrkar sin lärare då detta skapar ett psykologiskt problem 
som kan liknas med det psykoanalysen kallar transferens (Lindqvist 1999). 
 
Språket är inte bara det vi använder då vi talar, utan det är ett sätt vi kommunicerar och skapar 
en relation till andra människor. Vårt handlande bygger mycket på vilken kontakt vi lyckas 
skapa med andra och detta är då viktigt för läraren att tänka på i sin relation till eleverna 
(Bauman & May 2001). Englund (2000) talar om att undervisningen inte ska ses som 
förmedling av kunskap och inlärning utan som kommunikativa handlingar. Det är språkets 
och begreppens betydelse som är viktiga. Språk och kommunikation är då det sätt och den 
metod vi använder för att beskriva och analysera undervisningsprocesserna.  Det gäller att 
skapa en ömsesidig förståelse mellan lärare och elev. Detta skapas genom att den som talar 
uttrycker sig på ett sådant sätt att lyssnaren kan förstå vad det handlar om (Habermas 1990). 
 
För att lyckas med sitt lärande måste läraren ha en relation till det som ska läras ut. Relationen 
innebär att känna till vilken relation detaljerna i lärandet har till helheten (Numan 2000). Att 
reflektera över vad man just har utfört är viktigt för en lärare. Läraren bör efter varje lektion 
reflektera över hur lektionen fungerade, vad som var bra eller dåligt, vad som kunde ha utförts 
på ett annat sätt och om man nådde målet med lektionen.  Resultatet av reflektionen över det 
egna handlandet kan leda till att läraren beslutar sig för att göra på ett annat vis vid ett 
kommande likvärdigt tillfälle (Stensmo 1997).  
 

Innehåll 

Eleverna Läraren 

Metodik  Retorik  

Kateketik  

Fram- 
ställning 

Erfaren- 
het 

Interaktion 

Figur 2.   Den didaktiska triangeln. (Hopmann 1997 s. 201) 
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2.4 Lärarrollens förändring 

 
Lärarrollen håller till viss del på att förändras. Rollen går mera mot ett ledarskap där det gäller 
att leda eleven i dennes arbete. Eleverna ska få en mera framskjuten plats. Det talas mer och 
mer om demokrati och personligt ansvar. Eleven får mer och mer ta ett personligt ansvar för 
sitt skolarbete. Läraren uppgift är att se till att alla elever, oavsett kön och social bakgrund får 
detta inflytande. För att eleverna ska få detta inflytande krävs att läraren planerar sitt arbete på 
ett annat sätt än tidigare. Detta nya sätt att undervisa kräver att läraren använder sig av sina 
egenskaper på ett lite annat vis än tidigare (Tiller 1999, Carlgen & Marton 2002). Denna 
förändring leder mot en individualisering, i förhållande till eleven, och det medför att även 
undervisningen till viss del måste individualiseras. Variationen i arbetssätt sätts på prov då 
olika elever kräver olika mycket tid och innehåll i undervisningen. Kravet på lärarens 
planering förändras. Det räcker inte med en planering före en lektion utan det måste även ske 
en planering under pågående lektion och efter lektionen. Planeringen före lektionen, preaktiv 
planering, omfattar innehållet i lektionen och tidsplanering. Under lektionen sker den 
interaktiva planeringen, vilket består i att läraren måste fatta ett stort antal beslut under sin 
skoldag och här kommer lärarens professionalism och sk ”tysta kunskap” in. Med en mycket 
genomarbetad planering kan dock någon av de akuta situationerna i klassrummet undvikas. 
Efter lektionen sker en form av postaktiv planering, i vilken läraren gör en egen uppföljning 
och utvärdering på hur lektionen gått för att ta med till nästa tillfälle (Stensmo 1997). Stensmo 
menar vidare att det ställs krav på läraren att denna förvissar sig om att alla elever förstått vad 
som gäller, annars kan det uppstå negativa konsekvenser. Det är dock läraren som har rätt att 
bestämma i klassrummet, läraren har auktoriteten och makten.  Den frihet för eleverna med 
egna val och möjlighet att fatta egna beslut får inte leda till att eleverna får göra allt som de 
vill, alltså den frihet som finns i lassies-fair-principen (låt gå). Hamnar man i en sådan princip 
har läraren abdikerat vilket inte är bra. Eleverna måste inordna sig i någon form av kollektivt 
intresse där viss begräsning finns (Stensmo 1994). Idag diskuteras den nya lärarutbildningen 
som infördes 2001 och den frihet som finns för lärarstudenterna att välja ämnen/kurser och 
inriktning. I en utvärdering har högskoleverket studerat vilka ämnen/kurser som är 
obligatoriska på de olika utbildningsorternas grundläggande moment. På grund av de 
olikheter som råder mellan olika lärosäten rekommenderar Högskoleverket därför att 
examensordningen förtydligas (Högskoleverket 2005). 
 
Av tradition talas om lärarens handlingsfrihet. Denna frihet har bestått i att det funnits central 
anvisningar om innehållet i undervisningen medan läraren själv ansvarade för metodval. Nu är 
denna frihet under förändring i och med att myndigheterna genom läroplanen försöker styra 
både innehåll och arbetsformer, vilket leder till en styrning av tillgängliga metoder. Likaså är 
handlingsfriheten begränsad i den utsträckning att det gäller att få med kollegorna på den 
inkörda vägen (Imsen 1999). Carlgen & Marton (2002) menar att läraryrket kommer att 
förändras till ett mera målstyrt handlande och från undervisning till lärande. Det talas ofta om 
det pedagogiska handlingsutrymmet. Gränserna för utrymmet är diffusa och abstrakta, det är 
dock viktigt att detta utrymme utnyttjas (Imsen 1999).  Imsen menar att ”Läraren har större 
frihet än de ofta tror”.  (Imsen, 1999 s 314) 
 
Läraren kommer i framtidens skola att mera vara en mediator mellan texten och eleven. Detta 
medför att en dialog skapas. Lärarens huvuduppgift blir att levandegöra texten och innehållet i 
ämnet och vara elevernas samtalspartner (Lindqvist 1999). 
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En bra lärare, är det något man kan utbilda sig till eller handlar det om en medfödd egenskap? 
Enligt Imsen (1999) finns det inget entydigt svar på detta eftersom forskningen inte kommit 
fram till hur utbildningen ska utformas. Det finns naturligtvis vissa egenskaper som passar bra 
för att bli lärare. Forskningen visar att läraren tar med sig erfarenhet från tre faser i sitt liv. 
Erfarenheter före lärarutbildningen, under utbildningen och efter man har börjat arbeta. 
Dessutom verkar det som om de erfarenheter en person har från sin egen skolgång har stor 
betydelse för vilken typ av lärare personen blir. Ofta finns det i bakgrunden en förebild i form 
av en lärare som personen tyckte mycket bra om och som man då försöker efterlikna (Imsen 
1999). Vygotskij talar om lärarens inre värme och stödjer sig på Münsterberg där denne 
menar att läraren måste ha ett brinnande intresse och ett hjärta för sin uppgift att undervisa. 
Har läraren inte det utan enbart tagit jobbet för att tjäna pengar är han till skada både för 
eleverna och för sig själv. Denna emotionella värme krävs för att bli en bra lärare (Lindqvist 
1999). Vygotskij menar vidare att läraren måste kunna mycket och han bör behärska sitt 
ämne, ”Läraren måste ösa ur överflödets källa” (Lindqvist, 1999 s 238). Han pekar på att det 
ekonomiska läget tillfört lärarkåren en stor mängd olämpliga och misslyckade personer. Detta 
skedde även tidigare då pensionerade soldater blev lärare i stor utsträckning. Det var då flera 
lärare som ifrågasatte hur man kunde anförtro barnens liv till vem som helst, de menade att till 
lärare dög enbart de lämpligaste. 
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3.       Syfte 
 
Mitt syfte med arbetet är att studera vad som kännetecknar en bra lärare, utifrån ett elev 
perspektiv. 
 

4.  Metod 
 
Den metod jag använt är en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvalitativa 
delen består i att jag använder den intervjustudie jag genomförde i min B-uppsats i Pedagogik 
som förstudie till en enkätundersökning (Jansson 2004). Studien kompletteras även med 
ytterligare en fördjupad intervju där förklaring av vad vissa av de tidigare lämnade 
uppgifterna egentligen innebär. Att använda en kombination av olika metoder kan vara en 
fördel då man kan dra nytta av de olika metodernas fördelar. Holme & Solvang 1997 menar 
att det inte finns något konkurrensförhållande mellan kvalitativ och kvantitativ metod, utan 
kan snarare förstärka varandra med hjälp av deras starka och svaga sidor. Den kvantitativa 
metodens fördelar är att den kan förklara olika företeelser samtidigt som den kvalitativa 
metoden inte är så styrd av strukturering. Holme & Solvang menar att det inte finns något 
krav på att hålla metoderna avskiljda utan de kan användas tillsammans i en och samma 
undersökning. Jag ser dock att mitt angreppssätt är till största delen kvalitativt. Det är även 
fördelen att den kvalitativa metoden inte har samma problem med reliabilitet, tillförlitligheten 
och då syftas på att genomförda mätningar är utförda på rätt sätt (Thurén 1992). 
 
Kombinationen av metoderna kan ske på olika sätt, men jag har valt att använda resultatet jag 
fick vid tolkning av de intervjuer jag genomförde i samband med min studie till min B-
uppsats i pedagogik. Jag använde i denna studie de meningar eller de påståenden som 
framkom om vad som kännetecknar en bra lärare som underlag till min enkätstudie. Detta kan 
ses som att den kvalitativa informationen analyseras och därefter kvantifieras (Holme & 
Solvang 1997). 
 
Min ansats är inspirerad av hermeneutiken och då kanske först och främst hermeneutikens 
diskussion kring förståelse. För mig gäller det att försöka förstå vad det är eleverna efterfrågar 
hos läraren. Gadamer (1989) talar om att vi förstår på olika sätt om vi över huvudtaget förstår 
något. För att man skall förstå en del gäller det först att förstå helheten. Vidare menar 
Gadamer att språket blir något vi förstår först om vi tillåter oss att acceptera det någon säger 
eller skriver. Textens anspråk att säga något sant innebär att det inte finns någon motsägelse 
mellan texten som helhet eller dess enskilda delar. Till analys och reflektion har jag nyttjat 
den kritiska teorin och då främst Habermas och hans teori om Kommunikativt handlande. I det 
kommunikativa handlandet ingår att granska uttalanden utifrån sanningsenlighet och 
legitimitet, som är ett sätt att ifrågasätta och pröva olika argument (Habermas 1990).  Det 
kommunikativa handlandet är viktigt för interaktionen i samhället och i det dagliga livet. Det 
är genom deltagandet i den kommunikativa handlingen som forskarna ges samma status som 
den person vilkens yttrande de vill förstå. Habermas menar att man inte ska se på textens 
innehåll isolerat från dess sociala sammanhang (Young 1990).  Det finns alltid ett kulturellt 
arv som innebär att det inte finns några situationer som helt och hållet är okända i det 
kommunikativa handlandet (Habermas 1990). Habermas säger vidare ”Det är lika omöjligt 
för de kommunikativt handlande att ställa sig utanför livsvärlden som att ställa sig utanför 
språket som mediet för sina förståelseprocesser.”(Habermas, 1990 s 191) Den kritiska teorin 
kräver inte hermeneutikens absoluta samförstånd i form av koncensus utan menar att det kan 
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finnas störningar i kommunikationen. Men det kanske viktigaste i mitt val av teori för 
granskning är den kritiska teorins fritänkande, eller som Alvesson & Sköldberg (1994) skriver 
Fritänkande är inte bara tillåtet utan obligatoriskt”  (Alvesson & Sköldberg, 1994 s 315) 
 

4.1 Studiens genomförande 

 
För att genomföra min studie började jag med att åter igen analysera de svar från åtta elever 
som jag erhöll vid mina intervjuer som jag genomförde i samband med min B-uppsats i 
pedagogik våren 2004 (Jansson 2004). De meningar och påståenden som där karakteriserade 
en bra lärare gav 16 st begrepp som karakteriserar en bra lärare. Dessa 16 begrepp 
tillsammans med ytterligare några allmänna frågor om kön och ålder sammanställdes till en 
enkät, där eleverna fick svara om dessa egenskaper är viktiga eller oviktiga för att en lärare 
skall vara bra. (Se bilaga 1). Den sista frågan gällde att rangordna 10 st egenskaper som 
eleven anser vara viktigast för att karakterisera en bra lärare. Möjlighet fanns även att lämna 
egna synpunkter.  
 
Enkäterna delades ut till ett 85 elever i årskurs 7 till 9 (tre klasser) samt till 6 komvuxelever 
(en undervisningsgrupp). Totalt erhölls 85 svar som kodades och analyserades.  Kodningen 
gjordes på så sätt att till varje svar sattes ett värde enligt följande: 
Mycket viktigt = 1, Viktigt = 2, Mindre viktigt = 3 och Inte alls viktigt = 4 
 
Av de 85 svaren är det 46 pojkar, 33 flickor och 6 kvinnliga komvuxelever. 
 
Förutom enkätundersökning användes de tidigare intervjuerna där frågeställningen var 

• Hur är en bra lärare?  
• Vad gör att läraren är bra?  
• Varför är den läraren bra och inte den andra?  

 
Intervjuer är genomförda med åtta personer där tre studerar på grundskolan, två på gymnasiet 
och tre på universitet/högskola. Utöver dessa intervjuer har två kompletterande intervjuer med 
två av de ursprungliga intervjupersonerna genomförts för att få ytterligare förklaring på vad 
intervjupersonerna menar då de beskriver vissa egenskaper/kännetecken på en bra lärare. 
 
Resultaten från den ursprungliga intervjustudien har omarbetats ytterligare, där kategorierna 
social kompetens, ordning och reda, ämneskunskap och planering och förberedelser tagits bort 
och omvärdering av innerbörden av vad eleverna svart gjorts för att det lättare ska gå att 
jämföra dem med enkätstudien. 
 
Både de tidigare intervjuerna och de nya är främst genomförda vid personliga möten, men i 
vissa fall (två) har de genomförts per telefon. Dokumentationen av intervjuerna har skett i 
form av anteckningar som kan jämföras med fältanteckningar. Att jag valt detta arbetssätt är 
föranlett av att jag genomförde en del av intervjuerna per telefon då personerna bor i olika 
delar av landet. De noteringar jag gjorde under intervjun har renskrivits direkt efter varje 
intervju. Stöd för detta arbetssätt finns i Holme & Solvang (1997). 
 
Utöver enkäter och intervjuer har jag genomfört en litteraturstudie för att först och främst få 
en bakgrund till min frågeställning, men även för att få jämförelsemateriel till det resultat jag 
erhållit vid min studie.  
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5. Resultat 
 
Resultatet av enkätundersökningen presenteras här utifrån det tidigare redovisade syftet hur en 
bra lärare är, utifrån ett elevperspektiv. Det visade sig att alla som svarat på enkäten anser att 
de flesta kännetecknen för en bra lärare är viktiga. Det finns dock vissa skillnader i hur viktigt 
de olika eleverna tycker olika kännetecken är. Resultatet pekar på att det finns skillnader i 
åsikter beroende på elevernas ålder. Det är en god samstämmighet mellan enkätsvaren och 
svaren jag erhöll i samband med intervjustudien i min B-uppsats. De skillnader som finns i 
enkätsvaren består först och främst av att pojkarna har en större spridning i sina svar.  Detta 
beskrivs i tabell 1 
 
Tabell 1 Sammanställning av antal per svarsalternativ för fråga 3 – 19 
 

Kategori Svars-
svarande alternativ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 26 14 11 35 13 9 8 15 20 30 20 17 14 4 18 38 20
2 16 26 28 11 26 33 16 20 19 15 21 24 20 25 22 7 17
3 2 3 7 0 5 4 12 8 7 1 3 3 10 11 4 1 5
4 2 3 0 0 1 0 10 3 0 0 2 2 2 6 2 0 4

1 24 16 8 30 11 17 7 16 18 29 22 10 4 8 17 26 19
2 9 16 22 2 18 14 15 13 14 4 11 21 26 18 15 7 13
3 0 1 3 1 4 2 8 4 1 0 0 1 3 6 1 0 1
4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

1 4 1 5 4 2 4 1 5 1 5 4 5 1 0 5 6 4
2 2 5 1 2 4 1 5 1 3 1 2 1 5 3 1 0 2
3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Flickor

Komvux 
(endast 

kvinnor i 
gruppen)

Fråga

Pojkar

 
Förklaring 1 = Mycket viktigt, 2 = Viktigt, 3 = Mindre viktigt och 4 = Inte alls viktigt 
 
Förutom att visa på hur många som valt respektive svarsalternativ för fråga 3 – 19 framgår att 
det på fråga 6 (Rättvis och behandlar alla lika), 12 (Kan lyssna) och 18 (Bra på att förklara) är 
endast en elev som anser att dessa kännetecken är mindre viktigt, alla övriga anser att de är 
mycket viktiga eller viktiga. Vidare visar sammanställningen att det är fråga 16 som är den 
som eleverna anser är minst viktig (Kompis men ändå med viss distans).  
 
Fråga 9 (Passar tiden) är den fråga som har största spridningen i svaren. Det är spridning både 
bland flickorna och bland pojkarna däremot är det ingen av komvux eleverna som tycker att 
detta inte är viktigt.  En Chitvå-testning (x²) av värdena för om det är viktigt eller inte att 
läraren passar tiden visar på att det inte finns någon skillnad mellan pojkarna, flickorna och 
komvuxeleverna vid beräkning med signifikansnivå 5%. Sammanslagning av mycket viktigt 
och viktigt respektive mindre viktigt och inte alls viktigt har gjorts. 
 
Tabell 2 Fördelning viktigt och inte viktigt fråga 9 (Passa tiden) 
 

Pojkar Flickor Vuxna kvinnor

Viktigt 24   (28) 22   (20) 6    (4) 52
Inte viktigt 22   (18) 11   (13) 0    (2) 33

46 33 6 85  
Teoretisk frekvens har angetts inom parantes 
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Jag ställde då upp två hypoteser 
H0  att det inte finns någon skillnad mellan grupperna 
H1 att de finns en skillnad mellan grupperna 
 
Med hjälp av x²-test erhöll jag följande resultat att  x²= 4,97 
Avläsning i tabell ger vid p=0,05 alltså 5% vid frihetsgrad  (df)2 = 5,99 
Den tabell jag använt är Critical values of the x² distribution 
 
Resultatet av mitt test visar att beräknat värde blir 4,97 < kritiskt värde 5,99 vid p=0,05 vilket 
visar att det inte är en signifikant skillnad mellan grupperna alltså H1 förkastas. 
 
Efter beräkning av medianvärde på varje fråga kan vi se att variationen mellan frågorna inte är 
så stor (tabell 3) 
 
Tabell 3 Sammanställning av medianvärde för fråga 3 – 19 

Fråga Pojkar Flickor Vuxna kvinnor Totalt

3 Kunnig inom sitt ämnesområde 1,00 1,00 1,00 1,00
4 Förmåga att skapa ordning och reda i klassrummet 2,00 2,00 2,00 2,00
5 Väl förberedd för lektionen 2,00 2,00 1,00 2,00
6 Rättvis och behandlar alla lika 1,00 1,00 1,00 1,00
7 Konsekvent och håller sig till vad som är överenskommet 2,00 2,00 2,00 2,00
8 Ger möjlighet till elevinflytande 2,00 1,00 1,00 2,00
9 Passar tiden 2,00 2,00 2,00 2,00
10 Är lugn och inte stressad 2,00 2,00 1,00 2,00
11 Har variation på lektionerna 2,00 1,00 2,00 2,00
12 Kan lyssna 1,00 1,00 1,00 1,00
13 Förtroendeskapande 2,00 1,00 1,00 1,00
14 Kan ställa krav på rimlig nivå 2,00 2,00 1,00 2,00
15 Allmänbildad 2,00 2,00 2,00 2,00
16 Kompis men ändå med viss distans 2,00 2,00 2,50 2,00
17 Kan erkänna att han/hon inte kan allt utan vill ta reda på saken och återkomma 2,00 1,00 1,00 2,00
18 Bra på att förklara 1,00 1,00 1,00 1,00
19 Intresserad av sitt arbete 2,00 1,00 1,00 1,00

Medianvärde

 
 
 
Fråga 20 innebar att eleverna skulle rangordna 10 olika kännetecknen på en bra lärare. Vid en 
medianvärdesberäkning av svaren erhölls följande värden (tabell 4).  
 
Tabell 4 Sammanställning av medianvärde för fråga 20 

Pojkar Flickor Vuxna kvinnor Totalt

Ämneskunnig 5,00 4,00 6,00 5,00
Ordning och reda på lektionerna 5,00 5,00 6,00 5,00
Rättvis och behnadlar alla lika 3,00 2,00 4,00 2,00
Kan lyssna 4,50 4,00 4,00 4,00
Ger möjlighet till elevinflytande 7,00 5,00 3,00 7,00
Vär förberedda och planerade lektioner 7,00 7,00 8,00 7,00
Allmänbildad 6,00 7,00 7,00 7,00
Bra på att förklara 3,00 4,00 6,00 3,00
Konsekvent och håller sig till vad som är överenskommet 7,00 8,00 9,00 7,00
Intresserad av sitt arbete 8,00 7,00 3,00 8,00  
 
Det visar sig att det är Rättvisa och behandla alla lika samt Bra på att förklara som är de 
viktigaste kännetecknen. Det skiljer dock på ordningsföljden mellan grupperna. Pojkarna 
anser att det är viktigare att läraren är bra på att förklara än att han/hon är rättvis. För flickorna 
är det tvärt om och för komvux eleverna är det viktigast att läraren är intresserad av sitt jobb 
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samt att han/hon är rättvis och behandlar alla lika. Att läraren är intresserad av sitt arbete är 
inte viktigt för flickorna och pojkarna. Detta ser vi också i tabell 5 som visar på vilken 
placering vi får på respektive kännetecken om vi utgår från medianvärdet för samtliga. Att 
läraren ger möjlighet till elevinflytande är inte speciellt viktigt för någon grupp. De yngre 
eleverna anser att läraren ska vara ämneskunnig vilket inte verkar vara särskilt viktigt för 
komvux eleverna. 
 
 
Tabell 5  Placering efter medianvärde för fråga 20 
 

Placering Medianvärde

1 Rättvis och behandlar alla lika 2,00
2 Bra på att förklara 3,00
3 Kan lyssna 4,00
4 Ämneskunnig 5,00
5 Ordning och reda på lektionerna 5,00
6 Ger möjlighet till elevinflytande 7,00
7 Allmänbildad 7,00
8 Väl förberedda och planerade lektioner 7,00
9 Konsekvent och håller sig till vad som är överenskommet 7,00
10 Intresserad av sitt jobb som lärare 8,00  

 
För att möjliggöra en jämförelse mellan enkätstudien och min tidigare intervjustudie har 
svaren från intervjuerna omarbetats så att de överförts till samma benämning av 
egenskap/kännetecken som används för enkäterna. I tabell 6 kan vi utläsa vad som framkom i 
intervjuerna. Egenskaper som jag uppfattat beskriver samman sak har sammanförts till en 
egenskap, därav följer att antalet under varje åldersgrupp (Grundskolan årskurs 7-9 (Gr 7-9), 
Gymnasium (Gy) eller Universitet/Högskola (Efter Gy)) inte stämmer med antalet intervjuade 
som var åtta elever under respektive grupp. En elev kan med andra ord ha haft flera meningar 
med liknande betydelse som ger uttryck för en egenskap. 
 
 
Tabell 6 Sammanställning av egenskaper/kännetecken eleverna framhöll hos en bra lärare 
 

Gr 7-9 Gy Efter Gy Totalt

Ämneskunnig 2 2 3 7
Ordning och reda på lektionerna 4 1 6 9
Rättvis och behandlar alla lika 4 2 6 12
Kan lyssna 3 4 7 14
Ger möjlighet till elevinflytande 1 2 2 5
Vär förberedda och planerade lektioner 0 3 4 7
Allmänbildad 0 0 1 1
Bra på att förklara 0 1 3 4
Konsekvent och håller sig till vad som är överenskommet 0 0 1 1
Intresserad av sitt arbete 2 3 7 12
Passa tiden 0 0 2 2  
(antalet i respektive kolumn visar på antalet svar som hör till den presenterade egenskapen eller till en 
närliggande egenskap) 
 
 
Passa tiden skiljer sig något mellan de äldre intervjuade eleverna och de som fyllt i enkäten. 
Det visar sig att det är viktigare för intervjupersonerna att en lärare passar tiden än för de 
andra. Det finns även skillnad bland dem som svarat på enkäten. De eleverna som studerar på 
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komvux anser det viktigare än de i årskurs 7 – 9. En av de intervjuade eleverna beskrev detta 
med att passa tiden på följande sätt. ”Det är fruktansvärt jobbigt med lärare som kommer 
inflåsande två minuter för sent och dessutom inte förberedd på något vis. Varför komma över 
huvud taget?”  
 
De intervjuade eleverna ser det som viktigare att en lärare är intresserad av sitt arbete än vad 
de elever som svarat på enkäten tycker. Här syns en skillnad att det är de äldre eleverna som 
ser detta som viktigt jämfört med de yngre. Kan vara att de yngre eleverna inte uppfattar 
frågan på samma sätt som äldre elever. 
 
En elev framför att det är flera som blir lärare för att det är lätt att få jobb och inte för att man 
tycker om att jobba med barn. Det är frågan om du kan bli en bra lärare om du egentligen inte 
är intresserad av yrket. 
 
I den kompletterande intervjun redovisade en elev vad hon menar med rättvisa och att 
behandla alla lika. Hon sa så här ”Med rättvisa menar jag att alla ska behandlas på samma 
sätt, vare sig man heter Andersson eller von Äppelblom, håller på Djurgården eller Modo, är 
invandrare eller svensk eller det viktigaste har svårt eller lätt för sig i skolan”. 
Denna elev berättar även om en gymnastiklärare som var urstockholmare och höll på 
Djurgården. Det fanns två flickor i klassen som förutom att de var kompisar var mycket 
duktiga i idrott och genomförde alla lektioner på ett mycket bra sätt. De fick dock inte samma 
betyg eftersom det bara var en av dem som höll på Djurgården. Den flickan som höll på ett 
annat ishockeylag fick sämre betyg. 
 
Den intervjuade eleven upptäcker ganska snart att det är lättare att beskriva vad som inte är 
rättvist alltså ett motsatsförhållande till vad som i själva verket är rättvist.  Efter en stund 
säger hon ”nu börjar jag bli riktigt arg eftersom jag inser att jag haft flera lärare som 
behandlat både mig och mina klasskamrater väldigt orättvist”. Hon berättar om ytterligare en 
orättvisa som handlar om skolans snyggaste tjej som enkelt fick bra betyg i idrott trots att hon 
knappast deltog, jämfört med en annan elev som alltid deltog men inte var särskilt duktig men 
verkligen kämpade men som fick en tvåa i betyg mot den snygga tjejen som fick en fyra. En 
annan elev menar att lärarna inte får glömma bort de tysta och snälla eleverna till förmån för 
de duktiga eller stökiga som alltid blir uppmärksammade. De tysta och försiktiga behöver 
också känna sig uppskattade och de kanske inte alltid vågar fråga om de inte förstår. Det 
handlar mycket om att se eleven, alla elever behöver beröm. 
 
Lära ut är en annan egenskap som de intervjuade hade att ta ställning till. Eleverna menade att 
det kan vara svårt att svara på vad de menar då de säger att en lärare ska vara bra på att lära ut 
men efter en stund menar en elev att det handlar om att läraren ska kunna förklara på olika 
sätt och ur olika synvinklar. Ibland då det handlar om något som är svårt att förstå ska en bra 
lärare förstå att det är svårt och inte med en gång anse att vi elever är idioter som inte fattar 
allt på en gång. Det som ofta fungerar bra är om läraren relaterar till verkligheten och något 
mera begripligt i t ex matte som ofta har en tendens att bli väldigt abstrakt. En elev menade att 
det är inte ett bra sätt att lära ut om man som lärare står och pratar i samma tonläge i 45 
minuter och visat 100 OH-bilder. Då är minst 75% bortkastad tid eftersom man bara lyssnar 
de första 5 minuterna och kanske de 5 sista på slutet. Det är inte heller ett bra sätt att skiva av 
boken eller att inte ha räknat igenom talen före lektionen. Eleven menar att lära ut handlar 
mycket om förberedelser, en väl förberedd lärare är ofta en bra lärare. 
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Vidare menade flera av de intervjuade eleverna att det är viktigt att läraren har känsla för 
situationen t ex om en elev håller på att redovisa och en annan elev avbryter och menar att så 
tycker inte jag. Då gäller det för läraren att avbryta elev två och vänligt tala om att du får 
vänta på din tur nu ska elev ett få redovisa färdigt sina åsikter. Gör inte läraren det är det stor 
risk att elev ett struntar i att fortsätta om detta är något som händer ofta. En elev menade att 
det är både föräldrarnas och lärarens uppgift att lära barnen att respektera varandra oberoende 
av kön, ålder, nationalitet och förmåga. Eleven sa ”För mig är respekt att låta människor 
framföra sina åsikter vad man nu har att säga utan att bli avbruten”. 
 
Vid intervjuerna både de nya och vid tidigare tillfälle inför B-uppsatsen framkom det många 
synpunkter på hur dåliga lärare uppträder. Det mest framträdande är en spontan reaktion från 
en av de kvinnliga intervjupersonerna, hon sa så här om värsta sortens lärare. ”Det värsta jag 
vet är okunniga lärare som bara läser innantill, eller än värre, har fått låna någon annans 
anteckningar”. 
 
Mycket av vad eleverna efterfrågar handlar om såkallad social kompetens det gäller både 
svaren i enkäterna och i intervjuerna. Alla de mest efterfrågade egenskaperna rättvisa, lära ut 
och lyssna hör till kategorin social kompetens. 
 

5.1 Sammanfattande resultat 

 
En sammanfattning av resultatet ger visar på en god överensstämmelse mellan svaren i 
enkäterna, intervjuerna och med studerad litteratur. Eleverna anser att en bra lärare ska var 
rättvis, bra på att lära ut, ha god ordning, ämneskunnig och ha en mycket stor social 
kompetens. Resultatet visar även att elever ställer något andra och högre krav på läraren med 
stigande ålder stämmer väl.  
 
Det finns mycket små avvikelser i svaren. Pojkarna i årskurs 7 – 9 har en något lite större 
spridning av sina svar än flickorna och de elever som studerar på komvux. Samtidigt 
överensstämmer komvux elevernas svar mycket bra med de äldre elever som intervjuats. 
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6. Diskussion 
 
Att studera hur en bra lärare är ur ett elevperspektiv ser jag som relevant bl a med 
utgångspunkt i de riktlinjer som Lpo 94 har om lärarens kunskap, men även utifrån de 
diskussioner som pågår kring lärarutbildningen. Dessutom är det eleverna som ”drabbas” om 
en lärare inte är bra. Då kan det vara av intresse att undersöka vad eleverna har för åsikt om 
hur en bra lärare ska vara. 
 
Valet av en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod anser jag som en fördel med 
tanke på den fråga jag valt att studera. Det är elevernas uppfattning om hur en bra lärare är. 
Den kvalitativa metoden ger möjlighet till närhet och ökad förståelse för olika perspektiv 
samtidigt som den kvantitativa metoden ger möjlighet till en djupare eller mera detaljerad 
förklaring på olika företeelser (Holme & Solvang 1997). 
 
Resultatet pekar på att det är lärarens sociala kompetens som efterfrågas mest av eleverna. 
Läraren ska vara rättvis och behandla alla lika, vara förtroendeskapande och kunna lyssna. 
Detta stämmer även överens med litteraturen, bl a menar Carlgren & Marton (2002) att det 
som karakteriserar en bra lärare ofta handlar om lärarens personlighet och hans personliga 
egenskaper vilket tillhör det man oftast benämner social kompetens. Den lärare som eleverna 
efterfrågar verkar vara den som både kan förmedla kunskap och mänsklig värme. Detta 
stämmer bra överens med vad Imsen (1999) funnit i sitt arbete. Numan (1999) visar på att 
detta är en kompetens som värderas högt hos många verksamma grupper inom skolan. 
 
Det är många av författarna som talar om rättvisa i någon form, t ex skriver Maltén (1995) om 
detta. Likaså Colnerud & Granström (2002) som talar om skillnader mellan vad erfarna lärare 
och lärarkandidater erfar om att vara rättvis. Lärarkandidaterna har kanske kvar detta som 
eleverna efterfrågar att läraren verkligen ska vara rättvis och behandla alla lika, mot att de 
erfarna lärarna tappat lite av nyanserna och tror att de är rättvisa, medan de i själva verket gör 
skillnader på eleverna. Det kan vara sådana saker eleverna upplever när de talar om 
likabehandlandet. I mina fördjupade intervjuer menade en av eleverna att det ofta är att 
lärarna inte behandlar alla elever lika utan att det görs skillnad på osaklig grund som t ex 
vilket hockeylag du håller på. Bemötandet är viktigt och en elev påpekade vikten av det som 
många säger ”du vill bli bemött på samma sätt som du bemöter andra”.  Detta med bemötande 
stämmer väl överens med vad Numan (1999) funnit vid sin undersökning. Han menar att det 
gäller att vara lyhörd för barnen. Även Ogden (1993) menar att det är genom sitt eget 
handlande som förtroende skapas. Om läraren uppträder rättvist och har en överensstämmelse 
mellan det han/hon säger och gör får vi vad en av de intervjuade eleverna efterlyste att läraren 
föregår med gott exempel.  
 
I enkätsvaren framkom tydligt att eleverna efterfrågar att en bra lärare ska vara bra på att lära 
ut. Detta med att lära ut kan handla om mycket, som på vilket sätt läraren skapar kontakt med 
eleverna och hur kommunikationen fungerar. Detta med kontakt hittar vi även i litteraturen bl 
a i Kansanen (2000) och då kanske främst i den pedagogiska relationen i den didaktiska 
triangeln. Där talas om vikten av att skapa kontakt för att läraren ska nå fram med sitt 
budskap. Relationen mellan lärare och elev behandlar bl a Stensmo (1997) men även Jank & 
Meyer (1997). Hopmann (1997) för ett djupare resonemang kring den didaktiska triangeln där 
han talar om både framställning, interaktion och erfarenhet. När det handlar om att lära ut 
fram kom i intervjuerna att eleverna menar att läraren ska använda olika sätt att förklara på i 
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olika situationer och inte agera stereotypt och på samma sätt varje lektion. Detta behandlar 
Kveli (1994) i sitt resonemang kring variationen i undervisningen.  
 
Då vi talar om kommunikation är språket en viktig del. Det sätt vi kommunicerar på skapar en 
relation till andra människor. Språket är det många av författarna som tar upp som viktigt i 
relationsskapandet. Baumann & May (2001), Englund (2000) och Habermas (1990) talar alla 
om språket och kommunikationen för att skapa förståelse mellan lärare och elever. Detaljer 
och dess relation till helheten anser Numan (2000) är viktigt i relationen mellan lärare och 
elev. Läraren måste hela tiden reflektera över vilka detaljer som fungerade just i det 
sammanhanget. Detta med reflektion kring lektionen behandlar även Stensmo (1997). 
Stensmo menar att det är viktigt att reflektera över det egna handlandet eftersom det kan visa 
sig att det du just genomfört inte alls fungerar utan måste ändras till kommande lektioner. 
 
Förutom att lärarna ska vara rättvisa och vara bra på att lära ut kräver eleverna att lärarna ska 
ha en bra ämneskunskap. Detta med ämneskunskap talas det mycket om i litteraturen och i det 
sammanhanget kan vi se på Persson (2003) som menar att läraren bör ha ett brinnande intresse 
för då kan de skapa sig en bra ämneskunskap. Numan (2000) menar att läraren måste 
stimulera eleverna så att de blir nyfikna på att söka ny kunskap. Detta med ämneskunskap har 
förändrats under tidens gång. På 1960-talet var enligt Arendt (Korksmark 2003) lärarna 
utbildade i att undervisa och det fanns inga krav på att lärarna skulle kunna sitt ämne. 
 
Förberedelse och planering efterfrågar de äldre eleverna. Det framkommer även i litteraturen 
att det är viktigt med struktur och förberedelse, bl a skriver Imsen (1999) om detta. Eleverna 
menade att variation också är om en lärare använder olika sätt med individuella uppgifter eller 
uppgifter i grupp. Det fick dock inte vara så att lärare slänger ut ett papper med en uppgift och 
konstaterar ”gör detta”. Lärarrollens förändring ställer nya krav på lärarna när det gäller 
planering detta kan vi se hos Tiller (1999), Carlgren & Marton (2002) och Stensmo (1997). 
Stensmo menar att det gäller att planera både före, under och efter lektionen. 
 
Alla dessa kunskaper som här tas upp som mer eller mindre krav hos en bra lärare stämmer 
bra överens med de krav som ställs då det talas om kvaliteten i skolan, detta pekar Ogden 
(1993) på. En bra lärare ska vara skicklig på att planera och organisera samtidigt som de ska 
visa eleverna respekt genom sitt eget engagemang. Då det talas om kvalitet kan man fråga sig 
vad det är som utmärker lärarkvalitet? Här menar Kroksmark (1997) att det är lärarens 
kunskap och erfarenhet som denne får genom sin undervisning. Det talas vidare om att det är 
svårt att få återkoppling på sitt arbete. Lortie (1975), Carlgren & Marton (2002) och 
Kroksmark (1997) menar att du endast kan få återkoppling genom gamla elever. Min fråga 
blir då varför inte utvärdering används? 
 
De äldre eleverna anser att en lärare måste vara intresserad av sitt arbete. Nu kan det vara så 
att de yngre eleverna inte uppfattat denna fråga på samma sätt som de äldre och resultatet 
därför något missvisande. Jag ser ändå med oro inför framtiden om det är som en av de 
intervjuade eleverna säger att fler och fler utbildar sig till lärare för att det är lätt att få jobb 
och inte för att du är intresserad av yrket. Det kan aldrig fungera bra om du inte är intresserad. 
Visst kan någon komma på andra tankar under utbildningen, men någon form av intresse 
måste det finnas. Det finns även filosofer som varnat för detta. Vygotskij stöder Münsterberg 
(Lindqvist 1999) i detta med lärarens brinnande intresse och att läraren skulle vara en skada 
både för eleverna och för sig själv om han tagit jobbet bara för att tjäna pengar. Min oro blir 
inte mindre då det titt som tätt talas om att den nya lärarutbildningen inte skulle uppfylla de 
krav på att ge lärarstudenterna den utbildning de behöver för att bli en bra lärare. I 



 24 

utvärderingen som Högskoleverket (2005) presenterat finns en oro för att de nya lärarna inte 
kommer att vara utbildade i att lära ut de viktigaste kunskaperna i läs och skrivinlärning. Då 
frågar jag mig om de kan leva upp till elevernas krav på att de ska vara bra på att förklara? 
Frågan om komplett yrkesutbildning är dock inget nytt utan dessa önskemål finner vi redan på 
1890-talet hos James (Kroksmark 2003). Det verkar med andra ord som om lärarutbildningen 
och lärarnas yrkeskunskap mer eller mindre alltid är ett hett ämne. 
 
Att inte alla lärare är lika är helt självklart eftersom vi alla är individer. Vi uppfattar inte en 
sak på ett enda sätt utan vi skiljer oss åt. Här är det då viktigt att resonera som Marton & 
Booth (2000) att lärarutbildningen ger möjligheter att använda olika metoder för att nå ett 
mål. Likaså att en lärare lär sig själv att uppfatta eleverna hur dessa uppfattar olika metoder. 
Denna olikhet menar Stensmo (2000) innebär att varje lärare måste söka sitt eget sätt att 
organisera sitt arbete. 
 
Mina resultat visar tendenser på att man ställer högre och andra krav på lärarna då man 
passerat grundskolan. Studenter på universitet och högskolor ställer krav på planering på ett 
annat sätt än grundskoleeleverna gör. Det går dock inte att statistiskt säkerställa att det finns 
någon skillnad mellan pojkar, flickor och komvuxeleverna som svarat på enkäten. Detta kan 
bero på att antalet komvuxelever är för litet så skillnaderna inte framkommer nog tydligt. 
Tendenserna stämmer bra med mina egna erfarenheter av lärare. De vetenskapliga 
undersökningar som jag tagit del av är på många punkter samstämmiga i synen på vad som 
karakteriserar en bra lärare 
 
Ett uppslag till fortsatta studier inom detta ämne skulle kunna vara att studera om eleverna ser 
några skillnader mellan manliga och kvinnliga lärare eller om det skiljer mellan manliga och 
kvinnliga elevers åsikter om hur en bra lärare ska vara. 
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8. Bilagor 
 

Enkät 
 
Jag heter Ann Jansson och håller på med min C-uppsats i pedagogik vid Luleå tekniska 
universitet. 
Min uppsats kommer att behandla vad som kännetecknar en ”bra” lärare och då från 
perspektivet vad ni eleverna anser. 
Jag skulle därför behöva er hjälp med att höra vad ni anser hur en bra lärare skall vara och vad 
som kännetecknar han/hon. Jag tackar på förhand för att ni tar er tid och fyller i denna enkät. 
 
 1.  Är du  

�  Man 
�  Kvinna 

 
2.   Hur gammal är du ……… år 
 
För nedanstående frågor markera det alternativ du anser stämmer bäst med din åsikt. 
 
3.  Hur viktigt anser du det är att en lärare är kunnig inom sitt ämnesområde? 

�  Mycket viktigt    
�  Viktigt     
�  Mindre viktigt    
�  Inte alls viktigt   

 
4.  Hur viktigt anser du det är att en lärare har förmåga att skapa ordning och reda i   
     klassrummet? 

�  Mycket viktigt    
�  Viktigt     
�  Mindre viktigt  
�  Inte alls viktigt  

 
5.  Hur viktigt anser du det är att en lärare är väl förberedd för lektionen? 

�  Mycket viktigt    
�  Viktigt     
�  Mindre viktigt    
�  Inte alls viktigt  

 
6.  Hur viktigt anser du det är att en lärare är rättvis och behandlar alla lika? 

�  Mycket viktigt    
�  Viktigt     
�  Mindre viktigt 
�  Inte alls viktigt  
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7.  Hur viktigt anser du det är att en lärare är konsekvent och håller sig till vad som är    
     överenskommet? 

�  Mycket viktigt    
�  Viktigt    
�  Mindre viktigt 
�  Inte alls viktigt  

 
8.  Hur viktigt anser du det är att en lärare ger möjlighet till elevinflytande? 

�  Mycket viktigt    
�  Viktigt     
�  Mindre viktigt 
�  Inte alls viktigt  

 
9.  Hur viktigt anser du det är att en lärare passa tiden? 

�  Mycket viktigt  
�  Viktigt      
�  Mindre viktigt 
�  Inte alls viktigt  

 
10. Hur viktigt anser du det är att en lärare är lugn och inte stressad? 

�  Mycket viktigt    
�  Viktigt     
�  Mindre viktigt 
�  Inte alls viktigt  

 
11. Hur viktigt anser du det är att en lärare har variation på lektionerna? 

�  Mycket viktigt    
�  Viktigt     
�  Mindre viktigt 
�  Inte alls viktigt  

 
12. Hur viktigt anser du det är att en lärare kan lyssna? 

�  Mycket viktigt    
�  Viktigt     
�  Mindre viktigt 
�  Inte alls viktigt  

 
13. Hur viktigt anser du det är att en lärare är förtroendeskapande? 

�  Mycket viktigt    
�  Viktigt     
�  Mindre viktigt 
�  Inte alls viktigt  

 
 



 29 

14. Hur viktigt anser du det är att en lärare kan ställa krav på rimlig nivå? 
�  Mycket viktigt    
�  Viktigt     
�  Mindre viktigt 
�  Inte alls viktigt  

 
15. Hur viktigt anser du det är att en lärare är allmänbildad? 

�  Mycket viktigt    
�  Viktigt     
�  Mindre viktigt 
�  Inte alls viktigt  

 
16. Hur viktigt anser du det är att en lärare är kompis men ändå med viss distans? 

�  Mycket viktigt    
�  Viktigt     
�  Mindre viktigt 
�  Inte alls viktigt  

 
17. Hur viktigt anser du det är att en lärare kan erkänna att han/hon inte kan allt utan  
      vill ta reda på saken och återkomma? 

�  Mycket viktigt    
�  Viktigt     
�  Mindre viktigt 
�  Inte alls viktigt  

 
18. Hur viktigt anser du det är att en lärare är  bra på att förklara? 

�  Mycket viktigt    
�  Viktigt     
�  Mindre viktigt 
�  Inte alls viktigt  

 
19. Hur viktigt anser du det är att en lärare är intresserad av sitt jobb? 

�  Mycket viktigt    
�  Viktigt     
�  Mindre viktigt 
�  Inte alls viktigt  

 
Här har du möjlighet att skiva ner om det finns något som du tycker är extra viktigt   när det 
gäller lärarens sätt att vara och som konstituerar en bra lärare men som jag inte fått med i 
frågorna ovan. (Använd baksidan på pappret om du inte får plats) 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
20. Kan du rangordna från 1-10 vilket av följande kännetecken som du tycker är  
      viktigast. 
      (Sätt 1 för det du tycker är viktigast och 10 för det minst viktiga) 
 

�  Ämneskunnig    

�  Ordning och reda på lektionerna    

�  Rättvis och behandlar alla lika 

�  Kan lyssna 

�  Ger möjlighet till elevinflytande 

�  Väl förberedda och planerade lektioner 

�  Allmänbildad 

�  Bra på att förklara 

�  Konsekvent och håller sig till vad som är överenskommet 

�  Intresserad av sitt jobb som lärare 
 
 
Tack för hjälpen! 
 

 




