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Sammanfattning 

Denna uppsats belyser vad eleverna anser vara en bra lärare respektive en mindre bra lärare. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ledarskap ses ur elevernas perspektiv. Dessutom 

vilka ledarstilar som eleverna dras till mest. Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder 

har använts för att få fram resultaten. Enkäter har delats ut till 10 högstadieklasser i en 

högstadieskola i Västerås.  Även 8 elever har intervjuats. Resultatet från enkäterna och 

intervjuerna har tolkats och analyserats med hjälp av tidigare forskning och teori. Uppsatsens 

tydligaste slutsatser är att eleverna tycker att en bra lärare är en lärare som är snäll, bryr sig 

om sina elever, uppmuntrar, ger beröm och är social. Detta leder till att eleverna vill lära sig 

mer och detta leder i sin tur till bättre skolresultat. En mindre bra lärare är en lärare som inte 

bryr sig, är osocial, orättvis och arg.  

Nyckelord: Bra lärare, mindre bra lärare, elevernas syn, enkätundersökning, intervjuer  
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1 Inledning 

Det här examensarbetet utmärker slutfasen för mina studier inom lärarprogrammet och 

därmed också inledningen av en ny fas, som lärare ute i skolverksamheten. På grund av detta 

var det naturligt för mig som högstadiet, - gymnasielärare att fokusera på en professionsnära 

företeelse inom just det här ämnet. Motivet till examensarbetet är ett intresse för hur elever ser 

på en lärare. Hur en lärare är och vilka egenskaper en lärare har är viktigt för eleverna. Detta 

påverkar hur eleverna lär sig och hur de tar emot kunskapen i skolan. Jag har upplevt att 

elever pratar mycket om hur deras lärare är och de flesta elever har favoritlärare. Under min 

utbildning har jag funderat på vad som gör en bra lärare respektive en dålig lärare. Under min 

skolgång har jag haft lärare som satt spår i mitt liv och vissa lärare kommer jag inte ihåg 

namnen på. Jag minns bra lärare som hade intressanta lektioner som väckte mitt intresse, 

tyckte om oss och alltid fanns där för mig. Dessutom finns det lärare som inte visade något 

intresse för eleverna, hade tråkiga lektioner och för det mesta var arga. Anledningen till att jag 

står där jag är idag är på grund av en speciell lärare. Tack vare min lärare under gymnasiet har 

jag valt att själv bli lärare. Hon har satt så fina spår i mitt liv och det tackar jag henne för. Men 

vad är det som gör att vissa lärare sticker ut mer än andra? Detta är något intresseväckande. 

För mig innebar detta examensarbete ett tillfälle att göra en studie där jag ville undersöka 

vilka egenskaper elever gillar hos en lärare och vilka de inte gillar. Denna undersökning 

genomfördes genom en intervjustudie där åtta elever intervjuades men även genom en 

enkätstudie. Förhoppningsvis kan denna studie bidra till en bättre förståelse för vilka 

egenskaper elever gillar.  Jag vill tacka alla som har varit med och deltagit och vart till stor 

hjälp.  
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2 Bakgrund 

Skolan och läraren är ett ämne som länge har vart i debatt. Läraren har en väldigt viktig roll i 

elevers skolgång och för undervisningen i skolan.  Det är läraren som sätter grunden för 

samhällets grundstenar det vill säga våra framtida ingenjörer, läkare, apotekare med mera.  

Man ställer höga krav på läraren att leda sina elever mot ett bra lärande. Alla lärare är unika 

på sitt sätt och hur de väljer att arbeta påverkar miljön i klassrummet. Skolan har genomgått 

stora förändringar genom historien. Det har lett fram till att lärarens roll har ändrast. Idag är 

det upp till varje lärare att själv genom sitt arbete och sitt agerande försöka vinna elevernas 

respekt och bekräftelse.  Olika ledarstilar kan passa olika lärare. Men en annan viktig faktor i 

detta är elevernas mångfald. Detta kan bidra till att en komplexitet i undervisningen uppstår. 

Det som menas med detta är att eleverna till exempel kommer från olika skolor eller har olika 

bakgrunder. Utöver detta kan vissa elever ha diagnoser som ADHD eller dyslexi. Detta i sin 

tur påverkar hur en lärare arbetar.  Därför är det viktigt som lärare att ha goda ledaregenskaper 

för att klara av att hantera detta men även för att kunna idka undervisning. 

I vissa klassrum finns det till exempel den auktoritära ledaren som har ett behov att hävda sig 

själv och styr sin grupp och tillåter inte att någon ifrågasätter besluten som fattas. Är det  

denna typ av lärare elever gillar? Om ja, vad är det som får de att gilla en som ledare? Detta är 

väldigt intressant att titta närmare på eftersom att eleverna påverkas av läraren. Syftet med 

denna undersökning är att studera och analysera hur högstadieelever ser på en bra ledare. 

Vilka egenskaper är det som eleverna gillar mest och ogillar. 
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3 Forskningsöversikt  

I detta kapitel ska tidigare forskning inom detta område tas upp. Syftet med detta kapitel är att 

kortfattat presentera olika typer av lärare. Hur man kan vara som lärare och dessutom vad som 

kännetecknar en bra lärare. 

Elisabeth Hesslefors Arktoft gjort en undersökning. I denna rapport som kallas Är det någon 

som minns en bra lärare? intervjuades 85 före detta elever. Syftet är att undersöka hur elever 

uppfattar sina lärare. I projektet Reflekterande lärare skriver Arktoft att forskare har kommit 

fram vad en bra lärare är. En bra lärare är engagerad och kunnig i sitt ämne. Läraren är så pass 

kunnig att det vet vad de undervisar om. Dessutom är det bereda på att svara på oreflekterade 

frågor som eleverna ställer vad gäller deras ämne. Författaren förtydligar vikten av att en 

lärare ska vara ämneskunnig. När en lärare är duktig och kunnig inom sitt område kan hen 

förklara innehållet och förmedla det på många olika sätt. Förstår inte eleverna kan läraren 

hitta på en annan metod för att nå ut med informationen. Ämneskunnigheten blir mer 

uppenbar när läraren har bra och välplanerade lektioner.
1
 Att vara förberedd är också viktigt, 

att alltid veta vad man ska göra för vet läraren inte vad man ska göra blir eleverna stökiga för 

att det inte vet vad som ska ske.  Relationen mellan  lärare och elev är väldigt viktig. 

Intervjupersonerna i Arktofs undersökning beskriver  att personlig bemötande, säkerhet och 

en nivå av vänskap som läraren erbjöd är viktig. Genom dessa faktorer upplevde de att läraren 

var villig att se och lyssna på dem. Beröm och uppmuntran  kommer från den relationen 

läraren har skapat med eleverna menar Arktofs. Enligt Arktofs är en bra lärare en lärare som 

visar intresse för sina elever och som kan vara vän med sina elever men ändå hålla sig fast vid 

sin ledarroll.
2
 Att ha en nära relation med sina elever men samtidigt hålla fast vid sin ledarroll 

kan vara svårt balansera. Man måste hitta en balans som handlar om att ge eleverna ett 

förtroende samtidigt som läraren håller sig inom lärarrollens ramar. Intervjupersonerna i 

Arktofs undersökningen sade att en sträng/snäll lärare är en lärare som har ordning, håller vad 

hen lovat, respekterar sina elever, ställer krav och säger ifrån. 
3
  En annan viktig faktor som 

Arktofs skriver om när det kommer till relationen mellan elev och lärare är att när läraren bryr 

sig om sina elever och visar respektleder till att eleverna har det svårare att uppföra sig dåligt 

                                                 
1 
Hesslefors Arktoft, E, 1998  

2
 Hesslefors Arktoft, E, 1998 

3
 Hesslefors Arktoft, E, 1998 
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och därmed inte vill göra sin lärare besviken. 
4
 Utöver all detta är det viktigt att läraren är 

rättvis. Rättvisa kan innebära både likhet och olikhet. Med likhet innebär det att alla och allas 

situationer behandlas lika. Olikhet kan innebära att behandla alla efter vars och ens behov.  

Att behandla lika innebär att läraren är opartisk, att man behandlar alla lika oavsett kön, 

bakgrund och status. Detta är viktigt men en lärare måste vara medveten om alla elever har 

olika förutsättningar och att man måste utgå från det. En bra lärare är en lärare som behandlar 

eleverna efter behov och inte glömmer bort de duktiga eleverna. I undersökningen talar 

intervjupersonerna om mindre bra lärare. De menar att mindra bra lärare hade ointressanta 

och tråkiga lektioner, hade ingen bra relation med eleverna, inte gav den hjälp eleverna 

behövde. Utöver detta är de arga väldigt ofta, osociala och är bara inriktade på sina 

arbetstimmar. Arktofs menar att en sådan lärare dödar elevernas intresse för skolan och 

lärande. Dessutom skapas en rädsla hos eleverna och detta eder till att de inte vågar be om 

hjälp när de väl behöver det. 
5
 

Denna bok är unik och är ett resultat av 15 års forskning. Den talar om lärare, en modell för 

lärande och förståelse. Forskningen omfattar många miljoner studenter och utgör den största 

forskningen som bygger på pålitlighet om va d som faktiskt funkar i skolor och som i sin tur 

förbättrar lärandet. Områden som tas upp är elever, skola, läroplaner, lärare och 

undervisningsstrategier. Att inte tappa tråden eller tveka inför sin val i klassrummet är även 

oerhört viktigt. Hattie skriver i sin forskning om de faktorer som kan ha verkan på elevernas 

presentationer i skolan och om betydelsen av lärarnas kunnighet inom sitt ämne. Han menar 

att en lärare som har ämneskunskaper  förstår sitt ämnesinnehåll mycket bättre. På så sätt kan 

man på bättre sätt  foga in sina elevers framåtskridande av yt- och djuplärande av innehållet.
 6

 

En annan viktig faktor är förtroende. Hattie menar att förtroendefulla relationer mellan elev 

och lärare baseras på att lyssna, känna empati, respekterar elevernas bakgrund och kultur. 
7
 

Taylors undersökning är från 1962. Man utgick från 1379 grundskoleelever,  131 lärare och 

43 collegestudenter i Storbritannien. Eleverna fick i uppdrag att skriva två uppsatser. En 

skulle handla omen bra lärare och den andra om en dålig lärare. Varje uppsats skulle skrivas 

mellan 20-30 minuter. Eleverna skulle namnge de egenskaper som de gillar hos en bra lärare 

och vilka egenskaper en dålig lärare karaktäriserar.  Man sammanställde resultaten i fyra 

                                                 

4
 Hesslefors Arktoft, E, 1998 

5
 Hesslefors Arktoft, E, 1998 

6 
Hattie, J A. C. 2009 

7
 Hattie, J A. C. 2009 
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kategorier; undervisning, disciplin, personliga egenskaper och organisation. Dessa delades in 

o fem skalor. Det intressanta var att grundskoleeleverna klassificerade en lärares undervisning 

högst och lärarens egenskaper lägst. Lärarna och collegestudenterna rankade det tvärtom. 

Lärarens egenskaper rankades högst och lärarens undervisning lägst. 
8
 

Beishuizens undersökning är från 2011 och utgår från en annan forskning. Målgruppen för 

denna undersökning var 198 elever i åldrar 7,10,13 och 16 år i staden Leiden i Nederländerna. 

Man har valt att använda sig av korrespondensanalys som beskriver data. Genom denna 

analys kom man fram till två utbredningar i elevernas inställning om en bra lärare. Dessa 

dimensioner är läraren personlighet och färdighet. Dessa två satte man sedan ihop med 

elevens bundenhet och självständighet, åtagande, förpliktelse i ställning till läraren. 
9
 

Resultaten i undersökningen visar att de yngre eleverna lägger fokus på kvalificerat 

undervisning. De äldre eleverna betonar vikten av relationen som finns mellan elev och lärare.  

                                                 

8
 Taylor, P. 1962 

9
 Beishuizens, J. 2001 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel ska teoretiska utgångspunkter presenteras. 

4.1 Läraryrket  

En lärares uppgift har ändrats genom åren. Dagens lärare är inte som gårdagens och kommer 

inte vara som framtidens lärare. I framtidens samhälle kommer inte skolans uppgift att vara 

kunskapsförmedling. Utan det kommer att vara att utveckla olika hjälpmedel för eleverna som 

de i sin tur själva ska förvärva kunskaper och kvalifikationer. Det finns inget som är rätt och 

fel. Lärarens uppgift blir att hjälpa eleverna att förhålla sig till detta. När man läser detta kan 

man fråga sig "hur ska man göra" men författarna ställer frågan "vad kan man göra". 

Litteratörerna vill lyfta fram lärandet istället för undervisning och de vill hellre tala om mål 

och resultat istället för val av metod.  Framtida lärare kommer tänka mindre på hur de gör och 

vilka läroböcker det finns och kommer lägga fokus på vad eleverna lär sig på att utveckla 

förmågor och attityder. Carlgren & Marton menar att en lärares yrke är att utforma, planera 

och ta hand om jobbet. Lärarens uppdrag är att arrangera och leda elever och en stor del går ut 

på att få eleverna att delta i de planerade lektionerna. Detta leder i sin tur att eleverna blir 

motiverade. Skolan har ett uppdrag och det är lärarens jobb att se till att den utförs. Lärarna 

utvecklar vissa kompetenser som till exempel "ögon i nacken", vara på flera ställen, hålla 

ordning, vara en förebild, se till att eleverna tar till sig den kunskap. En lärare måste använda 

sig utav flera metoder för att få med eleverna i undervisningen. En lärare använder sig av till 

exempel skrämselmetoden till att försöka involvera eleverna. Författarna menar att en lärare 

bör vinna auktoritet hos eleverna istället för att redan från start äga den. Relationer är väldigt 

viktigt och relationer mellan barn och vuxna har förändrats och ändras ständigt. Detta har lett 

till att lärararbetet ska skötas på ett jämställt sätt mer eleverna. I dagens samhälle ställer man 

höga krav på läraren. Det är inte bara undervisningen som är i fokus utan det finns jobb 

utanför klassrummet. 
10

 

4.2 Olika ledarstilar 

När man talar om läraryrket kommer ordet ledarskap upp på tal. Vad är en bra ledare och vad 

kännetecknar en bra ledare. Inom litteratur och forskning har det framkommit hur viktigt 

ledarskapet är i klassrummet. Det finns många teorier kring ledarroller, ledarstilar och vad 

                                                 

10
 Carlgren & Marton 2002 
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som är en bra och mindre bra lärare. Det finns tidigare forskningsinsatser inom detta. 2011 

skriver om olika sorters ledare i sin bok "Pedagogisk ledarskap". Hon menar att hur vi agerar 

som ledare är förknippat med vår personlighet men att ledarstilen ändras genom ny kunskap, 

andra ledares ledarstilar men även av egna erfarenheter. Människor påverkas av omgivningen 

och ens personlighet kan ändras och på så sätt ändras ledarstilen.  Den auktoritära ledaren styr 

sin grupp ensam. Ledaren tillåter inte att man ifrågasätter de beslut som fattas. Den  

auktoritära ledaren har behov av att visa upp sig och är ofördragsam mot andra. Utöver detta 

styr man allt utan att motivera eller informera och i detta fall sina elever. 
11

 Den auktoritära 

ledarskapet utmärks av dominans och maktfullkomlighet. Ledaren utdelade beröm  och kritik 

till var och en.
12

  

Den demokratiska ledaren accepterar sin ledarroll, tar beslut men tar samtidigt hänsyn till 

allas åsikter. Man ska vara auktoritär och våga fatta obekväma beslut. Alla får vara med och 

bestämma. En demokratisk ledare sprider en känsla av frihet och säkerhet  och på så sätt får 

man en bra kamratskap. Att låta andra vara delaktiga i ansvarsfulla uppgifter är viktigt. En 

annan egenskap för en demokratisk ledare är att han/hon är öppen för andra åsikter och har 

inget emot att diskutera och ta beslut med sina elever eller andra runt om kring.  Den 

demokratiska ledaren finns alltid tillgänglig för stöd och vill att alla ska våga säga det de 

tänker på. Den demokratiske ledaren låter eleverna vara aktiva och ta del av planering. Utöver 

detta förväntas eleverna ta eget ansvar men att de alltid kan vända sig till ledaren. 
13

 Den 

demokratiska ledaren utnyttjar sitt ledarskap för gruppens bästa. Vilket är att uppmuntra till 

självständiga aktiviteter och att man kommer fram till gemensamma beslut och mål. Ledaren 

fungerar som en vägledning och katalysator. 
14

 

Låt gå ledarskapet kan ofta innebära att ledaren inte kan ta sitt ansvar och därmed inte klarar 

den ledande rollen som en lärare ska ha. Man är svag och vågar inte säga emot det eleverna 

säger och detta leder till att eleverna får göra så som de själva vill. En låt gå ledare kanske har 

försökt att vara en demokratisk ledare men kanske inte lyckats. Detta kan leda till att det 

skapas osäkerhet i klassrummet och att det är oorganiserat. 
15

  

                                                 

11
 Ohlson, L, 2011 

12
 Wikberg, E, 1998 

13
 Ohlson, L, 2011 

14
 Wikberg, E, 1998 

15 
Ohlson, L, 2011 
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Ett situationsanpassat ledarskap är ett samlingsnamn för olika ledarstilar som ledaren växlar 

mellan. Till skillnad från de ledarstilar som nämndes innan låter denna typ av ledarskap 

situationen bestämma vilken ledarstil som ska användas just då. Vilken ledarstil som ska 

användas beror på klass, tid, situation, mognad och kunskap. 
16

 

För att lyckas som lärare måste man inneha mycket ämneskunskaper . Man blir inte en bra 

lärare bara genom att veta mycket utan det är väldigt viktigt att veta att det finns olika 

arbetssätt och att varje klass kräver olika mycket. Man ska kunna använda sig av olika 

arbetssätt beroende på elevernas behov och förutsättningar. Utöver detta måste man vara en 

skicklig lärare för att för att vara en bra lärare.  Den mest värdefulla är lärarens 

ledarskapsförmåga.
17

 Om ett ledarskap ska fungera måste det finnas en bra kommunikation 

mellan eleverna och läraren.  Utöver detta ska det finnas ett bra samspel för att på så sätt nå 

målen man har satt upp.  Att förneka sin auktoritet och makt tyder inte på en bra lärare. Utan 

en bra lärare  försöker inte förneka sin auktoritet och makt utan försöker att sporra sina elever. 
18

 Enligt Gislason och Löwenborg ska en lärare arbeta efter att kunna visa omtanke, sätta 

gränser, ställa krav och vara en förebild. En lärare ska kunna identifiera sig med rollen som 

ledare och reflektera över sin makt och inflytande i sitt ledarskapet.
19

 Svensson menar att det 

inte finns en speciell ledarstil som är den bästa utan det varierar beroende på den klass man 

undervisar. Ledarskap som fungerar bra i en grupp behöver inte nödvändigtvis fungera i nästa. 

Svensson menar att den situationsanpassade ledarstilen är den bästa.  

Fungerande relationer är väldigt viktigt och som många författare lyft fram som en central del 

i elevernas läroprocess.  Ett fungerande relation är ett villkor för att lärande ska ske. 
20

 

 Relationen mellan lärare och elev är gott när det kännetecknas av öppenhet och klarhet. Det 

är viktigt att båda parterna vågar vara ärliga mot varandra.  Det är viktigt med omsorg. Detta 

för att få båda att känna sig viktig och att man bryr sig om varandra. När kontakten mellan 

lärare och eleverna är bra så kan eleverna vara fria att lära eftersom att de slipper lägga energi 

på att försvara sig mot läraren. 
21

 

                                                 
16 

Ohlson, L, 2011 

17
 Svensson A B, 1998 

18
 Maltén A 2003 

19
 Gislason B & Löwenborg L, 2003 

20
 Kernell L, 2002 

21
 Gordon T, 1977 
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Ett fungerande kommunikation mellan lärare och elev är väldigt viktig för klimatet. Båda 

parter måste ta varandra på allvar. Det minsta man kan göra är att hälsa på eleverna ute i 

korridoren. 
22

 

En lärare kan förstöra relationen med sina elever genom att avvisa de. Men en god lärare som 

är omsorgsfull skapar en relation som grundar sig på trygghet och mognad. Varje 

tillitsförhållande måste bibehållas och stimuleras för dess existens.
23

 Steinberg tycker i sin tur 

att läraryrket handlar om möten. Lärarens attityder och utförande avgör kvaliteten på mötet. 

4.3 Ledarskap i klassrummet  

I boken "Ledarskap i klassrummet" tar Christer Stensmo upp att ledarskap handlar om hur 

läraren hanterar sin sociala relation till klassen och elevernas relationer till varandra i 

undervisningen. Stensmo menar att en lärare ska inneha tre olika typer av kompetens: 

Ämneskompetens - Läraren bör ha god kunskap inom sitt ämne. Hen ska ha kunskap om 

teorier, fakta och även begrepp som har med ämnet att göra. Hen bör även ha kunskap om 

utveckling och forskning. Utöver detta även vara kritisk till ny kunskap. Didaktisk 

kompetens- Läraren ska kunna planera, genomföra och utvärdera sin undervisning. Det man 

ska tänka på är val av innehåll (vad?), val av metod (hur?) och skälen till dessa val (varför?). 

Ledarkompetens- Läraren ska kunna leda sin klass och arbeta i grupp. Man ska kunna 

organisera och kunna hantera frågor som är kopplade till disciplin, ordning och elevomsorg. 

Hen bör även kunna dela upp elever och dela ut gruppuppgifter men även individualisera 

elever och dess arbeten. 
24

 Christer Stensmo behandlar Cliff Turneys teori om CM i sin bok. 

Turney som är en australiensisk pedagogikprofessor. Han menar att om en lärare ska kunna 

undervisa på bästa sätt så måste hen bemästra fem stycken uppgifter. Dessa fem är planering, 

kontroll, motivation, individualisering och gruppering. 

Planering är den som är överordnad alla andra uppgifter eftersom att det är den som håller 

ihop alla fem. Pedagogen David Smith nämner två faser i planeringsprocessen. Den ena är 

”Discovery”  och innebär att läraren undersöker de möjligheter som finns i skolan. Detta kan 

vara både nya idéer och gamla. Den andra är ”Design” som innebär att läraren beslutar sig om 

vad som ska vara med i planeringen.  Läraren kan enligt Smith liknas som en arkitekt men 

den enda skillnaden är att i ett klassrum kan allt hända och då måste en lärare vara beredd på 

                                                 

22
 Zackari G & Modigh F, 2000 

23
 Bergem T, 2000 

24
 Stensmo, C, 1997 



14 

 

att ändra sin planering beroende på situationen. Discovery och Design växlar och går in i 

varandra. Det behöver inte vara så att planering enbart sker innan mötet med eleverna. Utan 

det kan även ske under och efter mötet med eleverna.
25

 

Kontroll innebär att läraren kontrollerar klassrummet. Hen betygar sig om elevernas beteende. 

Hen ser till att de stämmer överens med de mål som skolan, lärarna, föräldrarna har. Kontroll 

innebär även att man har koll på sin auktoritet. Det vill säga hur hen förhåller sig till disciplin, 

ordning och reda och gott uppförande. Läraren har ansvar för elevernas lärande och hälsa i 

klassrummet. Genom sitt kompetens och personliga relationer till eleverna kan läraren göra 

sig förtjänt av sin auktoritet. Enligt Turney varierar lärarens auktoritet i klassrummet. Den kan 

ibland vara stark då man själv fattar alla beslut. Ibland kan den vara svag och då överlåter 

man besluten åt eleverna. Eller delad som innebär att beslut tar tillsammans med eleverna. 

Kontroll ses som något bra då vars syfte är att underlätta och säkerställer att man når 

undervisningsmålen. Kontroll har genom historien inneburit straff, begränsningar samt 

dominans. Numera är det för att vägleda och stimulera eleverna.26 Motivation är väldigt 

viktigt för att eleverna ska vilja lära sig något. Motivation är något som sätter människor mot 

bestämda mål. Ibland vill inte eleverna arbeta så som det är planerat och då är det viktigt som 

lärare att motivera eleverna och fånga deras intresse. Enligt Stensmo ska läraren optimera 

elevernas möjligheter till lärande och ska utgå från gruppens behov, önskningar och intressen. 

Genom att veta deras intressen och önskningar är det lättare att motivera de. Det är väldigt 

viktigt att vara lyhörd och lyssna på eleverna. 

I Lpo94 står det att läraren skall sträva mot att planera och genomföra sin undervisning så att 

den är: 

”Anpassad till varje elevs behov, förutsättningar och tänkande och organisera arbetet så att 

varje elev utvecklas ut efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda 

sina egna behov. ” 

Undervisningen ska individualiseras. Men i varje klassrum finns det olika individer med olika 

förutsättningar. Vissa elever kanske behöver mer tid med en uppgift än resten av klassen. 

Dessutom behöver eleverna olika arbetssätt och har olika inlärningsstilar. Detta resulterar i att 

läraren måste planera så att alla elever kan arbeta i sin egen takt. Det är viktigt att veta att alla 
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elever lär sig på olika sätt. Vissa har lättare att lära sig genom att se, eller att höra eller genom 

att göra och beröra.
27

 

I skolan finns en mängd olika grupperingar. Som till exempel köns-, åldersgruppering, 

åldersblandade grupper, skolklasser, eller tillfälligt sammansatta grupper. Läraren har själv 

makten att bestämma hur hen vill jobba. Läraren kan själv välja mellan att arbeta med till 

exempel hel- eller halvklass, pojk- eller flickgrupper.  Lärare i allmänhet föredrar att arbeta i 

mindre klasser. Detta på grund av att det gör det möjligt att ha ett förhållande med sina elever.  

Dessutom underlättas arbetet och man kan hinna med fler elever. 
28
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5. Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ledarskap ses ur elevernas perspektiv. Jag tycker att 

detta är väldigt viktigt då jag som blivande lärare får nytta av detta. Målet med denna uppsats 

är att undersöka vad som är en bra lärare ur elevernas perspektiv. Det är intressant att se hur 

verkligheten ser ut eftersom att nyblivna lärare kan få nytta av detta i sitt arbete. Det är 

intressant att studera hur eleverna ser på olika ledarstilar och vilka egenskaper de gillar mest.  

Genom att undersöka hur eleverna ser på en god ledare kan jag få en uppfattning och lite 

kunskap om hur jag bäst kan nå ut till elever. Dessutom är det intressant att studera elevernas 

syn på vad som är en bra lärare. Vilken typ av ledare dras eleverna till. Syftet med denna 

uppsats är inte bara för att jag som blivande lärare kan ta nytta av de utan nyexaminerade 

lärare och erfarna lärare kan lära sig av detta.  

Frågeställningar: 

- Hur är högstadieelevers syn på en bra ledare? 

- Vilka egenskaper är det som eleverna gillar mest hos en lärare?  

- Vad är en bra lärare respektive en mindre bra lärare?  
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6. Metod 

I detta avsnitt kommer metodval samt tillvägagångssätt för att uppfylla uppsatsens syfte 

förklaras. 

6.1 Vetenskapliga metoder 

Den kvantitativa metoden har ett klarläggande mål. Med denna metod ska forskaren inta ett 

neutralt förhållningssätt till källan där informationen kommer ifrån. Förhållandet till de 

granskade objekten kännetecknas av distans och urvalsförmåga. 
29

 Denna metod används för 

att mäta och analysera data. Kvantitativa metoder fullgörs vanligast av enkätundersökningar.
30

 

Studier som baseras på enkätundersökningar är ideligen formaliserade och formade.  

Kvantitativa fakta och data kallas för hårddata. Med detta menas att informationen kan mätas i 

till exempel siffror som man i sin tur kan göra diagram av. Fokuset i undersökningen läggs på 

verifierbarhet och mätbarhet.  Utöver detta måste den data man samlat in granskas noga, 

logiskt och kritiskt. Genom den insamlade data drar man generella slutsatser i en kvantitativ 

metod. 
31

 

Att använda sig av enkät kan vara både positivt och negativ. Det positiva med enkäter är den 

hjälper en som forskare att inte bli så insatt i de som deltar. Forskaren kan behålla ett avstånd 

från de deltagande så att man inte utvecklar sympati som kan påverka svaren. Man lägger 

fokus på materialet och vad den vill säga. Men detta kan också vara negativt då distans även 

kan vara något dåligt. Fördelen med att vara närvande är att till exempel kan se kroppsspråk 

och sensmoralen och detta kan man inte se i enkätsvar. En annan fördel med enkäter är att 

man sparar tid och den tiden kan man lägga åt att utforska svaren. Det går snabbare att sortera 

svaren än vad en transkribering av en intervju hade krävt.  När man skriver en enkät så ska det 

vara tydliga frågor och det ska inte finnas några otydligheter.
32

  

För att förklara ett fenomen använder man främst den kvalitativa metoden. Personen som 

utreder försöker att förstå informanters yttranden och man omfattar några individer i deras 

naturliga miljö. Individerna ska känna sig bekväma och inte hotade på något sätt. Det som 
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kännetecknar denna metod är forskarens direkta närvaro till informationskällan. Relationen 

mellan experten och informant ska vara öppen och affektivt. Det är viktigt att utredaren får 

möjlighet att iaktta informanten i sin rätta miljö. Detta leder till ett naturligt agerande från 

informanten.  Detta kan i sin tur förbättra den data man får in. Det vill säga att man erhålla en 

mer sanningsenlig bild av verkligheten. 
33

 

6.2 Metodval 

För att få svar på frågeställningen i denna uppsats är det rimligast att använda sig utav en 

kvantitativ forskningsmetod. Eftersom att man får svar direkt från eleverna genom 

enkätundersökning. Eleverna kan svara utan att känna sig pressande eller obekväma som man 

till exempel kan känna i en intervju. Samma enkät kommer att delas ut till 10 klasser på en 

högstadieskola.   På grund av att en enkät kan vara alltför styrd från ett eget perspektiv och 

synsätt har jag valt att använda mig utav kvalitativa intervjuer som ett ytterligare underlag för 

studien. Undersökningen kommer även att genomföras med hjälp av kvalitativa intervjuer. 

Anledningen till detta val var för att intervjuer kommer att stärka uppsatsen vid sidan av 

enkäterna. Det kommer ske 8 intervjuer med elever, 4 flickor och 4 pojkar. Dessa elever har 

inte fått se enkäten och kommer att svara på ungefär likadana frågor som på enkäterna. En av 

fördelarna med intervjuer är att man kan kontrollera intervjusituationen. Genom den 

personliga närvaron kan man reda ut missförstånd, har möjlighet att ställa följdfrågor och 

kunna fördjupa frågorna. Genom intervjuer får intervjupersonen mer frihet och kan prata fritt 

och det ger undersökningen mer detaljerad och fylligare data. Man ska även tänka på att 

metoden kan föra med sig eventuella brister. Ett exempel är att  respondenten kan hitta på 

lämpliga svar för att göra ett gott intryck. 
34

 

6.3 Genomförande 

Syftet samt frågeställningarna i uppsatsen skall belysa elevers syn på vad som kännetecknar 

en bra lärare och vilka egenskaper de gillar mest. Jag har konstruerat en enkät för 

högstadieelever. Ett samtal gjordes till en lärare på den skolan. Jag meddelade de vad jag var 

ute efter och vad jag ville göra. Jag blev inbjuden till skolan och fick prata med varje klass. 

Jag berättade att jag skulle komma efter en vecka och att de skulle få svara på några frågor. 

Jag gick igenom kort vad uppsatsen handlar om och därefter att de måste fråga om sina 
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föräldrars godkännande. Lärarna till dessa klasser delade ut ett mail till elevernas föräldrar så 

de är medvetna om vad som sker. Alla elever kommer att få samma enkät. Enkätfrågorna 

varierar lite men de svarar och kryssar i för det mesta. Enkäten är lite kontrollerad och styrd. 

Enkäten gjorde jag efter att ha läst tidigare forskning och litteratur och formade den för att få 

svar på min frågeställnig. Den är uppbyggd på så sätt att de första frågorna är kryssfrågor. 

Eleverna kryssar i de alternativ som finns. Resten av enkäten är öppna frågor där eleverna får 

svara fritt. 

Det första som kommer att ske är att kontakta skolan och meddela att jag vill ha 8 frivilliga 

elever som inte har gjort enkäterna. Elver som är villiga att bli intervjuade. Jag kommer ha en 

timmes intervju så att eleven ska ha god tid på sig att svara och känna sig bekväm. Frågorna i 

intervjun ska inte vara alltför preciserade. Dels för att ge respondenten utrymme att tänka fritt 

och förklara med egna ord. Jag kommer att ge information om intervjun och vad den kommer 

handla om i stora drag. Detta kommer jag att göra så att eleverna inte ska tänka på svaren 

hemma och komma med sammanställda och konstruerade svar. Intervjun kommer börja med 

att båda sidorna presenterar sig själva, vilka vi är, vad vi gör och så vidare. Därefter kan själva 

intervjun börja. Det var viktigt att inte stressa under intervjun utan låta eleven ta den tid den 

behöver för att svara på frågorna. Jag har utgått från de litteraturstudier som genomförts under 

uppsatsens gång. Intervjuerna spelades in för att kunna användas senare för att transkribera 

ner svaren. Dessutom är det viktigt att spela in då man ibland inte hinner skriva ner allt som 

sägs. Utöver detta är det viktigt att ha en bra dialog och ögonkontakt. 

6.4 Urval 

Enkäterna har delats ut till 10 klasser på en kommunal högstadieskola i Västerås.  5 klasser i 

8:an och fem klasser i 9:an.  Det är både flickor och pojkar som svarar på enkäterna. 

Enkäterna delades ut under deras lektioner. 8 elever kommer att intervjuas varav 4 pojkar och 

4 flickor. 2 pojkar och 2 flickor från årskurs 8 och resterande från årskurs 9.  Dessa elever har 

inte svarat på enkäterna utan är helt omedvetna om vilka frågor som täljts där. Intervjuerna 

kommer att äga rum i skolan efter skoltid.  

6.5  Etiska aspekter  

Metoden för denna uppsats kommer att vara en kvantitativ enkät och kvalitativa intervjuer. 

Det är väldigt viktigt att vara noga när man gör intervjuer och enkäter. För min studie innebär 

nyttjandekravet att jag är tydlig med vad jag använder materialet jag har samlat in och inte för 

vidare det till någon annan. Det materialet jag har samlat in på egen hand får inte föras vidare 

till någon, varken företag, en institution eller ge det till någon privatperson. Har man sagt att 

materialet ska användas till den studie man har så ska den endast användas till det syftet och 
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inget annat. Utöver detta är samtyckeskravet något grundläggande. Det är viktigt att elevernas 

föräldrar vet om att deras barn får enkäter som de ska svara på. Därför kommer jag att be om 

tillåtelse innan jag delar ut enkäterna. De jag kommer dela ut enkäter till är under 18 år. 

Samtycket består inte bara i att de godkänner att delta i enkätundersökningen utan även att de 

inte behöver delta om de inte vill. Dessutom är informationskravet grundläggande. Man måste 

informera om allt i början. Man måste informera om syftet, vem som är huvudman, att det är 

frivilligt att vara med och att man kan avbryta när man vill. Det är viktigt att personen i sig 

vet vad man kommer göra av materialet. All information måste vara tydlig redan från början. 

Konfidentialitetskravet innebär att anonymisera och i detta fall eleverna. Man kan till exempel 

koda dem. Detta ska de även vara medvetna om, att de kommer vara anonyma och detta kan 

på så sätt skapa en bra enkät och eleverna känner sig bekväma. 

6.6 Metodreflektion 

En kvantitativ och en kvalitativ metod har använts i denna uppsats. Enkäten blev inte som jag 

hade hoppats på grund av att jag gjort den ganska liten. Därför använde jag mig utav 

intervjuer för att få mer underlag.  När det gäller validitet, reliabilitet och generaliserbarhet så 

ska jag ta ställning till om mina resultat är tillförlitliga och om mina resultat går att 

generalisera. Min undersökning är inte generaliserbar eftersom att det är omöjligt att ge en 

generell bild av vad alla elever tycker och tänker då jag endast har intervjuat 8 elever och 

delat ut enkäter till 10 klasser. Detta är bara en del av en mängd klasser. Mitt syfte är inte att 

få en generell bild utan jag vill bara ha en inblick i hur elever ser på en bra lärare respektive 

en mindra bra lärare.  När det kommer till reliabilitet och validitet kan dessa två koncept 

innebära vissa svårigheter inom den kvalitativa forskningen. Eftersom att jag är både 

mätinstrument och tolkare av resultaten. I en kvalitativ studie utförs inte en mätning. Utan 

forskaren vill skildra ett fenomen och om man utgår från induktion blir det svårt att granska 

om man verkligen mäter det man planerat att mäta.
35

  I denna undersökning grundar sig allt på 

det eleverna säger och tycker. Jag vill få fram vad det anser om lärare.  Reliabilitet och 

validitet är två begrepp som passar väl in när man genomför en kvantitativ undersökning  men 

vid en kvalitativ blir det svårare.  Det jag kan göra för att säkerställa validitet och reliabilitet 

är att jag följer mitt syfte och mina frågeställningar. Har jag besvarat mitt syfte och 

frågeställning och fått ett inblick i hur det kan se ut så kan jag också ta reda på hur tillförlitligt 

arbete är. Carlsson menar att det som påverkar en  kvalitativ undersöknings validitet är hur väl 
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forskaren genombeskrivningar analys och kategoriseringar, kan ge läsaren en tydlig bild av 

fenomenet. 
36
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7. Analys/ resultat 

Här nedan presenteras resultaten och analysen av enkäten och intervjuerna.  I detta kapitel 

kommer all data att presenteras, analyseras och tolkas i form av diagram och citat.  De 

frågeställningar som har använts och som har styrt detta arbete har i rapportens inledning 

givits men upprepas här nedan för att läsaren ska få en förståelse av innehållet.  

- Hur är högstadieelevers syn på en bra ledare? 

- Vilka egenskaper är det som eleverna gillar mest hos en lärare?  

- Vad är en bra lärare respektive en mindre bra lärare? 

7.1 Enkät resultat i årskurs 8 

Här nedan kommer jag att presentera resultaten av fem klasser i årskurs åtta. Dessa resultat är 

datainsamling av enkäten och intervjuer. Sammanlagt är det 105 elever som svarade på 

enkäten. Även 4 elever från andra klasser intervjuades. Det är mångkulturella klasser. Jag har 

inte haft någon nära kontakt med eleverna och just därför finns det ingen bakgrundsfakta om 

klassen. I varje klass fanns det 18 elever, 16 elever, 22 elever, 25 elever, 24 elever. 

Figur 1. Lärares ledarstilar som elever föredrar. 
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När det kom till frågan "Vilken ledarstil föredrar du?" var det ett tydligt resultat. Man kan i 

detta diagram (figur 1) se att eleverna föredrar en demokratisk ledarstil. 75 elever av 105 

kryssade i en demokratisk ledare. 8 av 105 elever kryssade för att de föredrar en auktoritär 

ledarstil. 7 av 105 elever kryssade i att de prefererar en låt gå ledarstil. Resterande 15 valde en 

situationsanpassad ledarstil.  

Figur 2. Lärares egenskaper som elever föredrar. 

Diagrammet (figur 2) visar vilka egenskaper en lärare ska ha enligt 105 elever i årskurs 8. 

Dessa 105 elever fick välja flera egenskaper som de tyckte att en lärare ska besitta.  

Diagrammet visar att det finns vissa egenskaper som är mer eftertraktade än vissa andra 

egenskaper. Egenskaper som slarvig, inte hjälpsam, har ingen nära kontakt med eleverna, 

osocial och arg var inga eftertraktade egenskaper hos en lärare. Ingen kryssade i dessa 

egenskaper i enkäten. Däremot att en lärare ger beröm, är vän, positiv, går att lita på, 

hjälpsam, utåtriktad och social, lyssnar är de mest kända egenskaperna hos som eleverna gillar 

hos en lärare. Detta kan man se eftersom att alla elever kryssade för detta i enkäten. Det vill 

säga 105 elever. Att en lärare uppmuntrar, visar intresse, har ett självförtroende är egenskaper 

som även är populära hos dessa elever.  
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7.2 Intervju resultat med eleverna i årskurs 8 

Här nedan kommer resultaten av intervjuerna i årskurs åtta att redovisas. Fyra elever 

intervjuades varav 2 flickor och 2 pojkar. De intervjuade kommer att vara anonyma av 

säkerhets skäl. Jag har valt att inte ta med all svar jag fick av respondenterna på grund av att 

det blev ganska mycket. Därför har jag valt vissa svar som svarar på mitt syfte och 

frågeställningar. Citaten som har valts ut är citat som representerar svaren från intervjuerna 

7.2.1 Elevers beskrivningar av en bra lärare 

På denna fråga fick jag många svar och exempel på många lärare som eleverna har haft. De 

var glada när de talade om den lärare de gillade och som betyder något för de. 

Elev 1: Den lärare jag tycker har vart den bästa är den fröken vi har nu. Hon är en snäll fröken, 

hon bryr sig om mig och om mina kompisar och frågar hur vi mår. Ibland kan jag vara jätte arg för 

att någon lärare eller någon i skolan har vart dum och då kan jag gå till henne och prata om hur jag 

mår. Hon är bäst! Tro mig hon är min kompis och jag respekterar henne mer än alla andra fröknar 

som jag har.... Hon ger oss alltid äpplen och pratar med mig och mina kompisar i korridoren och 

frågar hur det går i till exempel matten, no och sånt för att hon vet att jag tycker att det är svårt. 

Hon är alltid så glad och ler och hon bryr sig verkligen om mig. Om jag ibland inte vill göra en 

uppgift som jag fått hos en annan lärare så kan min fröken få mig att göra den. Bara hon kan göra 

så och så låter hon mig vara med och bestämma hur jag vill jobba. Jag har ADHD och jag vet om 

det och ibland när jag mår dåligt så låter hon mig gå in i ett grupprum och vila, ingen annan fröken 

gör så!! 

Elev 2: Jag hade en lärare förra året som jag tyckte om men hon slutade.. Det var jätte tråkigt. Men 

hon var en snäll fröken som alltid fanns där för mig. Jag kommer ihåg att hon alltid var glad och 

alltid hade bra skämt. Hon var sträng ibland men jag tyckte inte det var något fel för hon brydde 

sig om oss i klassen. Vi fick vara med och bestämma i klassrummet och det tyckte jag var roligt. 

Hon brukade stanna kvar efter lektionen om hon kunde och frågade oss hur vi mådde och om vi 

behövde hjälp med något. En gång hade jag ett problem, alltså inte i skolan, alltså utanför och hon 

hjälpte mig att lösa det problemet.  

7.2.2 Elevers beskrivningar av en mindre bra lärare 

Elev 3: Det finns många lärare som inte är så bra! Det finns en nu som vi har i No. Hon är som en 

robot. Hon lyssnar inte på oss, jag känner att jag alltid gör något fel och hon skäller alltid på mig 

fastän jag inte har gjort något. Hon förklarar men ingen förstår vad hon säger. Hon ser alltid arg ut 

och vi tjafsar jämt. Men det är hennes fel! till och med de duktiga i klassen gillar inte henne! 

Elev 4: aaa, alltså det finns en lärare som jag har nu i matematik som jag tycker är dålig, det jag 

menar är att hon inte kan förklara, jag förstår aldrig vad hon säger. Hon är alltid super allvarlig och 
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jag tycker hon ser ut att leva i sin värld. Hon tror att vi alla är Einstein! Hon gör så allt blir kaos. 

När man frågar henne blir hon bara arg för att vi inte förstår. Jag vågar inte fråga henne längre för 

jag känner mig bara dum.  

7.2.3 Elevers beskrivningar av goda läraregenskaper 

I intervjuerna fick jag många detaljerade svar om vilka egenskaper en lärare ska ha och vad 

som är en bra lärare. Jag kommer att belysa det som eleverna hade mest åsikter om. 

Egenskaper som en lärare ska besitta är  enligt de intervjuade elever i årskurs 8: snäll, bryr sig 

om oss, är vår kompis, rättvis och social, peppar oss. Eleverna tyckte att det var kul när man 

träffade på sin lärare utanför skolan och att läraren då pratade och frågade hur de mår. läraren 

ska inte bara vara snäll inne i klassrummet utan även utanför. 

Ordet snäll och bryr sig dök upp i alla intervjuer. Med snäll menade inte eleverna att lärarna 

skulle ge de ett A i betyg utan det var mer att läraren ska vara deras kompis och att man litade 

på den läraren man hade eller har haft och dessutom finnas där när man behövde de. 

Utöver detta tyckte eleverna att det är viktigt att få vara med och bestämma. En av eleverna 

sade: "Det är kul och vara med och bestämma, alltså bara ibland för ibland kan det vara kaos 

om alla vill bestämma!” 

Att en lärare är glad och skämtar och gör lektionen rolig och intressant är viktigt enligt dessa 

elever. De menar att man lär sig mycket mer om läraren skämtar och inte är som en robot som 

de gång på gång nämnde. Som jag skrev innan så är social en av de egenskaper som eleverna 

tyckte var viktigast. Att en lärare bara påbörjar en lektion utan att ha pratat med eleverna 

tyckte de var tråkigt. Men om en lärare startar lektionen med ett leende och frågar hur till 

exempel hur dagen har varit eller om alla mår bra skapar en bra och god stämning i 

klassrummet. En annan som nämndes ofta var att de gillade en spontan lärare. De menade att 

dök det upp frågor som inte har med det de jobbar med så svarar läraren på frågan utan att bli 

arg och börjar skälla ut de.   

7.2.4 Elevers beskrivningar av en dålig lärare 

På denna fråga var svaren mellan eleverna ganska lika. De ogillade arga, osociala lärare för att 

de var tråkiga och inte bryr sig om eleverna utan bara om deras pengar som de får. Dessutom 

att en lärare favorisera var något som de ogillade starkt och det var de noga med att tydliggöra 

under intervjun. Att en lärare inte lyssnar på vad eleverna säger är något som alla intervjuade 

hade gemensamt. De ogillar en lärare som inte bryr sig och inte lyssnar på alla parter utan 

lyssnar på de som anses vara de "snälla och duktiga eleverna" och drar slutsatser utifrån deras 

svar. En av eleverna nämnde att han inte gillade mesiga lärare. Han uttryckte det på detta sätt: 
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"Alltså fan, jag gillar verkligen inte en mesig lärare, alltså en som inte kan säga åt klassen att 

vara tysta! Det kan vara kaos i klassen men läraren vågar inte säga något" 

7.3 Enkätresultat i årskurs 9 

Här nedan kommer jag att presentera resultaten av fem klasser. Detta är årskurs 9 resultat. 

Sammanlagt är det 96 elever som svarade på enkäten och i varje klass fanns det 15, 17.20,23 

och 21 elever. Dessa klasser är mångkulturella klasser. Även här har jag inte haft en nära 

kontakt med eleverna och just därför finns det ingen bakgrundsfakta om klassen. Dessa 

resultat är datainsamling av enkäter och intervjuer. Även 4 elever i årskurs 9 intervjuades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Ledarstilar som elever föredrar. 

När det kom till frågan "Vilken ledarstil föredrar du?" var det en markant resultat även i 

årskurs 9. Man kan i detta diagram (figur 3) se att eleverna föredrar en demokratisk ledarstil. 

53 elever av 96 kryssade i en demokratisk ledare. 9 av 96 elever kryssade för att de föredrar 

en auktoritär ledarstil. 10 av 96 elever kryssade i att de prefererar en låt gå ledarstil. 

Resterande 24 valde en situationsanpassad ledarstil. 

I nästa diagram (figur 4) kan man se att egenskaper som uppmuntrar, ger beröm, är en vän, 

positiv och lyssnar är egenskaper som alla 96 elever kryssade i enkäten. Att en lärare är 

hjälpsam och utåtriktad och social är kännetecken som också har hög status bland dessa 

elever. Man kan även se att det finns någon som har kryssat i att en lärare ska vara arg, osocial 

och inte har en nära kontakt med eleverna. Det finns två karaktärsdrag som inte alls ar 

berömda hos eleverna i årskurs 9 och dessa är att en lärare inte är hjälpsam, och som inte tar 

tag i problem.  
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Figur 4. Egenskaper hos lärare som elever föredrar. 

 

7.4 Intervjuresultat med elever i årskurs 9 

Här nedan kommer resultaten av intervjuerna i årskurs 9 att redovisas. Fyra elever 

intervjuades varav 2 flickor och 2 pojkar. De intervjuade kommer att vara anonyma av 

säkerhets skäl. Jag har valt att inte ta med all svar jag fick av respondenterna på grund av att 

det blev ganska mycket. Därför har jag valt vissa svar som svarar på mitt syfte och 

frågeställningar. 

7.4.1 Elevers beskrivningar av en bra lärare de haft 

Här varierade svaren lite men annars var det inte så stora skillnader på svaren. Det som 

eleverna lade mest vikt på var lärarens personlighet. Om relationen mellan elev och lärare inte 

var god så skulle inget gå bra. Om personkemin inte stämmer så spelar det ingen roll hur 

duktig läraren är. För då lyssnar man inte och tycker att allt läraren säger är tråkigt. Alla som 

deltog i intervjun berättade att de under åren i skolan haft många bra lärare som varit 

jätteduktiga i sina ämnen. Men att det  är väldigt få lärare som har både en bra personlighet 

och är duktig i sitt ämne.  

7.4.2 Elevers beskrivningar av en mindre bra lärare de haft 

Elev 2: "Jag har en lärare nu som är så slarvig, jag blir själv förvirrad när jag ser henne! Jag 

vet inte varför hon är så men det tycker jag är dåligt. Den här läraren vågar inte säga ifrån och 
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ibland får jag säga till den klasskamrat som är jobbig. För de lyssnar på mig mer än vad de 

lyssnar på fröken." 

På denna fråga var det varierande svar. De menade samma ask men alla beskrev det på olika 

sätt! Personlighet är det viktigaste för att det ska funka i klassrummet eller i korridoren. De 

menar att de inte lyssnar på läare som är tråkiga och inte bryr sig för då bryr man sig inte om 

vad de säger heller.  

7.4.3 Elevers beskrivningar av en bra lärares egenskaper 

Bryr sig är en egenskap som alla fyra nämnde gång på gång. De kände sig trygga och glada 

när en lärare bryr sig och verkligen menar det. De menar att man vill kämpa mer när man ser 

att någon verkligen bryr sig hur det går i skolan. Att en lärare ger kommentarer, feedback och 

"puschar" en elev är något bra. 

7.4.4 Elevers beskrivningar av en dålig lärares egenskaper 

I årskurs nio varierade inte svaren så mycket men eleverna i nian lade mycket fokus på att en 

lärare måste ha goda kunskaper i sitt ämne. De ogillade när en lärare inte svarade på frågor 

utan bara försökte undvika frågor. Att en lärare inte är "soft" som en av eleverna uttryckte sig 

på var inte något bra. Att man inte är social och glad och bryr sig är negativa egenskaper hos 

lärare. Dessa elever går i nian och menar att lärare som inte bryr sig om de och hur det 

kommer att gå med deras betyg är sämst! När lärare är på det viset så var de tydliga med att 

säga att de inte går på den lärarens lektioner, kommer försent och inte lyssnar. 
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8 Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vad elever anser är en bra lärare och vilka 

egenskaper de gillar hos en lärare.  Den analys- och resultatdiskussion samt slutsats som följer 

kan endast ge en liten antydan på vad elever tycker då undersökningen är begränsad.  

Vad som är en dålig lärare nämns inte mycket i litteraturen. Detta kan man förstå då man 

strävar efter att utveckla läraryrket och det gör man genom att förbättra och utvecklas som 

lärare och inte genom att fastna för de negativa egenskaperna hos en lärare. Det nämns flera 

olika lärarstilar i litteraturen. Man nämner att det finns en demokratisk ledare, en auktoritär 

ledare, en låt gå ledare och en situationsanpassad ledare. Alla lärare kan på något sätt placeras 

under dessa stilar. En lärare behöver inte vara placerad under en kategori utan kan använda 

sig utav alla ledarstilar. Detta kan bero på vilken klass man har och vilka förutsättningar det 

finns. Eleverna tyckte att en lärare ska vara demokratisk och använda sig utav den lärarstilen 

men samtidigt i andra frågor ville de ha en lärare som var självsäker, ordningsam, tar tag i 

problem. Man kan säga att denna undersökning har visat att en bra lärare är en individ som 

undervisar efter den demokratiska lärarstilen. Men med en viss auktoritär stil. Att vara för 

auktoritär och bestämma allting var ingen egenskap som var populär hos eleverna. Men att ha 

en lite auktoritär är bra då det används rätt. Men att man ibland även låter eleverna bestämma. 

En bra lärare måste vara medveten om att en stil inte passar alla elever eftersom att alla har 

olika behov och förutsättningar. Det finns olika inlärningsmetoder och en som passar bra i en 

grupp behöver inte betyda att den passar i en annan grupp. Stensmo tar upp fem olika 

uppgifter som en lärare bör ha med sig i klassrummet. Som det nämndes innan i uppsatsen så 

är dessa fem uppgifter hämtade från pedagogikprofessorn Cliff Turneys teorier om Classroom 

management. Dessa uppgifter var planering, kontroll, motivation, gruppering och 

individualisering. Man kan se detta i min undersökning som gjordes med eleverna. 

Motivation, kontroll och individualisering nämnde eleverna. De två resterande kom på tal 

men inte i lika hög grad.  När det kom till kontroll så tyckte eleverna att en lärare inte ska vara 

alltför auktoritär. 

Något som jag inte hade förväntat mig var att eleverna tyckte att en lärare ska vara social även 

utanför skolan för att det skapar en slags relation. Eleverna uppskattade om läraren stannade 

utanför skolan och frågade om allting var bra.  Man kan tänka att det finns många andra 

egenskaper hos en lärare som är viktigare men eleverna tyckte att detta var en viktig sak. Att 

vara lärare är inte lätt, det är en väldig svår bransch och som lärare måste man anpassa sig då 

allt ändras från generation till en annan. Det är oerhört svårt att konstant vara iklädd i rollen 
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som lärare. Men som lärare måste man göra allt för att nå ut till sina elever då det är de som är 

vår framtid. 

Enligt Elisabeth Hesslefors Arktofts undersökning ska en bra lärare vara stödjande,  

berömmande, personlig, rättvis, kunna sätta gränser och få eleverna att vara aktiv i sitt 

lärande. Om man försöker hitta likheter mellan Arktofs undersökning så kan man hitta 

likheter med denna undersökning som gjordes. Eleverna som intervjuades och de som fyllde i 

enkäten hade ungefär likadana svar. En lärare ska vara rättvis och ha sin egen personlighet. 

Att en lärare är där för en elev och stödjer är en oerhört viktig egenskap som eleverna gillar. 

Vad ska man som blivande lärare göra? Ska man agera på så sätt som forskare och författare 

anser att en bra lärare är eller hur eleverna tycker. Det är väldigt många egenskaper en bra 

lärare ska besitta enligt eleverna och forskare/författare. Detta kan ta upp till många år att lära 

sig. Alla människor är olika i sättet och dessa egenskaper som nämns kräver mycket. Hur ska 

man kunna bemästra allt på en och samma gång? Det går säkert att bemästra mycket av dessa 

egenskaper. En av svårigheterna för lärare är att de blir bedömda av väldigt många olika 

personer och ingen person är den andre lik. 

Studerar man på diagrammen ser man en viss likhet mellan årskurs 8 och 9 när det kommer 

till vilka egenskaper en lärare ska besitta. Att en lärare ger beröm, är en vän, uppmuntrar, är 

positiv, social och utåtriktad, lyssnar och är hjälpsam är egenskaper som nästan alla elever 

kryssade för i enkäten. Dessa egenskaper väger tyngre än till exempel att en lärare har god 

kunskap eller tar egna beslut. Att en lärare finns där för eleverna och visar att de bryr sig och 

lyssnar gör så att eleverna lyssnar mer på den läraren och det leder i sin tur att eleven lär sig 

mer. Den sociala biten och relationen mellan elev och lärare är väldigt viktigt ur elevernas 

perspektiv då det är grunden för en bra skolgång.  

8.1 Fortsatt forskning 

När jag sökte på tidigare forskning så fanns det forskning om just detta område men inte lika 

mycket som jag hade hoppats. Man kan forska vidare på denna uppsats. Den kan bli hur stor 

som helst  bara det finns tid för det. Man kan undersöka större områden, fler skolor, fler 

elever och se hur de ser på en bra lärare. Detta är väldigt viktigt och bra att veta för lärare men 

även för hela skolvärlden. Elevernas röst måste bli hörd.  Man skulle kunna forska vidare på 

är hur lärarna ser på detta, vad är deras syn på en bra och mindra bra lärare och jämföra deras 

svar med elevernas svar och se om det finns likheter eller om svaren skiljer sig.  
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11.  Bilagor 

11.1 Bilaga 1. Enkät 

1. Kön 

Kille □  Tjej□ 

 

2. Ålder................... 

 

3. Vilka egenskaper anser du att en bra lärare ha? Välj flera! 

□ Har mycket kunskap  

□ Engagerad  

□ Planerar lektioner 

□ Ger beröm  

□ Lyssnar 

□ En lärare som är som en vän 

□ Uppmuntrar 

□ Finns alltid tillgänglig 

□ Visar intresse för eleverna 

□ God kommunikatör 

□ Självkontroll 

□ Positiv 

□ Bra självförtroende  

□ Går att lita på, ha förtroende för  

□ Hjälpsam  

□ Utåtriktad och social 

□ Tar egna beslut utan elevers hjälp  

□  En lärare som bara är en lärare och har ingen nära kontakt med eleverna  

□ Tar tag i problem   

□ Tar dagen som den kommer 

□ Tar inte tag i problem  

□ Flexibel  

□ Inte hjälpsam 
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□ Osocial  

□ Arg  

□ Slarvig  

  

4. Vilken ledarstil föredrar du? Välj bara en! 

□ Demokratisk ledarstil(En lärare som tar beslut med eleverna) 

□ Auktoritär ledarstil(En lärare som tar beslut själv) 

□ Låt gå ledarstil (En lärare som sällan fattar beslut och låter eleverna leda lektionen) 

□ Situationsanpassat ledarskap (En lärare som är flexibel och som anpassar lektionen efter 

elevernas kunskap och mognad) 

 

5. Vad är bra med en demokratisk ledare i klassrummet? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

6. Vad är bra med en auktoritär ledare i klassrummet? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

7. Vad är bra med en Låt gå ledarstil i klassrummet? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 

8. Vad är bra med en Situationsanpassad ledare i klassrummet? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

Egna tankar: ......................................................................................................................... 
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11.2 Bilaga 2. Intervju 

Vad heter du? 

 

Berätta lite om dig själv?  

 

Vad gillar du med skolan?  

 

Vad är det som gör så att en lektion blir bra? 

 

Hur är lärarna på skolan? 

 

Kan du beskriva en lärare som du haft under din skolgång och som du tycker har varit bra? 

- Vad är det som är just speciellt med den läraren? 

 

Kan du beskriv en lärare som du haft under din skoltid som du tycker var mindre bra? 

- Varför var han mindre bra? 

Vad/hur är en bra lärare för dig? Kan du beskriva den läraren för mig. 

- Vilka egenskaper ska läraren besitta? 

Vad/hur är en dålig lärare för dig? Kan du beskriva den läraren för mig. 

- Vilka egenskaper ska den läraren inneha?  

 


