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Sammanfattning  

Bakgrunden till denna studie är att skoldebatten är het och vikten av att ha bra 
lärare nämns ofta. Hur är då en bra lärare? Studiens syfte är att få kunskap om 
hur en bra lärare är enligt gymnasieelever och se om elevernas svar 
överensstämmer med vad tidigare forskning säger. Jag ville även se om det fanns 
några större skillnader i svar mellan elever i ettan jämfört med de som går i 
trean. Metoden för undersökningen var kvalitativ i form av enskilda intervjuer 
med 22 elever på studieförberedande program. Svaren jag fick blev till åtta 
teman: Lyssna på eleverna, den roliga och sociala läraren, förklara, hjälpa, 
ämneskunskap och engagemang, variation, motivation samt lärarens ledarskap. 
Resultatet stämde väl överens på många punkter med forskning jag jämfört med; 
såväl Hattie (2009) som Nordenbo mfl. (2008) även om jag också fann en del 
skillnader. Främsta skillnaden jag fann handlade om att läraren ska ha humor 
och vara social enligt min undersökning medan forskning jag studerat inte lyft 
fram det. !

 
Nyckelord: bra lärare, elevperspektiv, lärarkompetenser, humor, lärareffekter 
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Inledning 

 

Många har en åsikt om skolan. Var det bättre förr? Vi har fått en ”ny 
gymnasieskola” med nya läroplaner – GY 11. Skolfrågorna har varit väldigt 
mycket i fokus de senaste åren. I den allmänna skoldebatten upplever jag 
att det varit allt mer ljus riktat på lärarna under 2000-talet. Det har varit 
mycket om formell behörighet och lärarlegitimationer. TV-programmet 
”Klass 9 A” har visats på TV. I det programmet var det mycket som 
handlade om vad läraren kunde göra för skillnad i en klass. Vanligt 
förekommande i skoldebatten är även referenser till PISA-
undersökningarna där Sverige visat sjunkande resultat.  

Lärarna har mycket stor betydelse för elevernas utveckling, säger 
forskning.  Bra lärare ska ha bra betalt, säger politiker. Vi söker Sveriges 
bästa lärare har jag sett som rubrik i platsannonser. Hur är då en bra 
lärare? Efter 20-talet år som lärare har jag mina tankar kring detta men är 
nyfiken på vad elever tycker om denna fråga. Kan jag som lärare lära mig 
något av vad eleverna tycker? Kan det ge upphov till bra diskussioner i 
lärarrummen? Jag fann detta vara intressant och bestämde mig för att göra 
en undersökning inom detta område.  
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad gymnasieelever på ett 
studieförberedande program har för åsikter om hur en bra lärare är.  Mina 
frågeställningar är:  

1. Hur är en bra lärare enligt gymnasielever på studieförberedande 
program?  

2. Vilka skillnader och likheter finns mellan elevsvaren jag erhåller och 
vad tidigare forskning säger? 

3. Är elevsvaren samstämmiga eller skiljer de sig åt beroende på om 
eleverna går i ettan eller i trean? 
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Bakgrund 

Samhället förändras ständigt och därmed skolans roll. Förr var det mer 
relevant att fostra lydiga goda samhällsmedborgare som var duktiga på att 
komma i tid och följa en order eller instruktion (Hartman, 2012). Idag 
ställs det helt andra krav på samhällsmedborgarna och det märks även på 
de styrdokument som skolan har att följa Lgr 11, Gy 11 (skolverket.se). 
Hösten 2011 infördes Gy 11 som är den tredje formen av gymnasieskola jag 
är verksam i under min tid som lärare. Nya reformer kommer och avlöses 
så småningom av ännu en ny. Men, oavsett vilken läroplan som råder, har 
läraren stor betydelse enligt Hattie (2009). Jag har ofta funderat på vad 
det är som gör att eleverna tycker att en lärare är bra. Jag tror att det kan 
variera väldigt mycket från elev till elev vad det är som de tycker är viktigt 
för att en lärare ska vara bra. Vanligt är att det sker utvärderingar med 
enkäter där elever ska utvärdera en kurs, sina lärare och sin skola. I 
sådana enkäter blir eleverna som regel styrda till vad de ska tycka till om 
för något. Vad blir resultatet om eleverna, utan någon form av styrning, 
själva uttrycker hur en bra lärare är?  

 

Tidigare forskning  

Forskaren John Hattie (2009) har gjort en studie, Visible learning, som är 
världens största forskningsöversikt om vad som påverkar elevers 
studieresultat.  Det är en metametasyntes baserad på mer än 50 000 
studier och över 80 miljoner elever i fler än 800 metaanalyser om 
påverkan av studieresultat. Hatties (2009)syfte med studien var att få fram 
en sammanhållen idé om vad som är viktigt för att kunna förklara och 
påverka elevers studieresultat. Han betonar vikten av att synliggöra 
undervisnings- och lärandeprocesser (Visible learning), med lärare och 
elever som de viktigaste aktörerna i sammanhanget och samspelet dem 
emellan. Undervisning handlar, enligt Hattie (2009), om att få kunskap om 
hur elevernas lärande går till och förändra undervisningen därefter. En 
öppen kommunikation och ömsesidighet mellan lärare och elever om 
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kunskapsinnehållet, undervisningen och det lärande som sker eller inte 
sker, tycks utifrån Hatties (2009) perspektiv vara relevant för att goda 
prestationer ska ske. Hattie (2009)har gjort en barometer över vilka 
påverkansfaktorer som har effekt på studieresultatet. Han har delat in de i 
stora effekter, måttliga effekter samt försumbara effekter. Studien är 
indelad i olika områden varav det som jag finner vara mest relevant för 
min studie är det som kallas ”läraren”. De sju påverkansfaktorer som har 
stor påverkan och är relaterade till läraren är i fallande skala:  

1. videoanalys av undervisningen  

2. lärares tydlighet i undervisningen   

3. förtroendefulla relationer lärare-elev 

4. professionell utveckling 

5. inte etikettera elever 

6. undervisningskvalitet  

7. lärarens förväntningar 

Bland de försumbara kan noteras lärarutbildning samt lärares 
ämneskunskaper.  

Hattie (2009)menar dock att de lärare som har goda ämneskunskaper, 
förstår ämnesinnehållet bättre och att de på ett bättre sätt kan anpassa 
elevernas progression av yt- och djuplärande i fråga om detta innehåll. I 
kapitlet som handlar om ”Undervisningen” finns det många olika faktorer 
som tas upp och har stor effekt på undervisningen. Hattie (2009) säger att 
nyckelkomponenterna för att bli strategisk i fråga om undervisning och 
lärande sägs för läraren vara att:  

1. Finna vägar att engagera och motivera eleverna. 

2. Undervisa lämpliga strategier för att tillägna kunskaper inom lära- 
och kursplanernas områden. 
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3. Ständigt söka efter återkoppling på hur effektiv undervisningen är 
för alla elever. 

Hattie (2009) presenterar några ”riktningsgivare” för utbildning av 
yppersta kvalitet: 

Det läraren vet, kan och gör är en av de starkaste påverkansfaktorerna på 
lärande.  

Lärarna behöver vara instruktiva, påverkande, omhändertagande, aktivt 
och passionerat engagerade i undervisning och lärande.  

Lärare behöver vara medvetna om vad varje elev tänker och kan för att 
skapa meningsfulla erfarenheter i ljuset av detta, samt själv ha goda 
kunskaper om sitt ämne för att kunna erbjuda meningsfull återkoppling till 
stöd för elevernas progression.  

Lärare behöver kunna lärandemålen och kriterierna för måluppfyllelse för 
sina lektioner och veta hur de når sina kriterier för alla sina elever, samt 
veta vad som är nästa steg. 

Lärare behöver röra sig från de enskilda idéerna till mångfalden av idéer, 
relatera till dessa och sedan erbjuda dem så att eleverna konstruerar och 
rekonstruerar kunskap och idéer. Det är inte kunskapen i sig eller idéerna, 
utan elevernas konstruktion av kunskap och dessa idéer som är det 
kritiska. 

Skolledare och lärare behöver skapa skolor, personalrum och 
klassrumsmiljöer där misstag välkomnas som en möjlighet för lärande, där 
förkastad felaktig kunskap och förståelse är välkommen och där deltagarna 
kan känna trygghet i att lära och lära igen och utforska kunskap och 
förståelse (Hattie, 2009).  

Svensk forskning visar att ”goda relationer till eleverna, stödjande 
klassrumsklimat och att leda en varierande involverande undervisning” är 
exempel på några framgångsfaktorer för lärare enligt skriften ”Forskning 
för klassrummet” (Skolverket, 2013). 
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Hattie (2009) menar även att eleverna i stor utsträckning vet vad som 
krävs av läraren för att undervisningen ska fungera och för att eleverna ska 
nå målen, och att det därför är en viktig forskningsfråga att efterfråga 
elevernas uppfattningar om lärarnas kompetens: ”eleverna sitter i 
klassrummet, de vet huruvida läraren ser lärandet genom deras ögon och 
de är medvetna om kvaliteten i relationen med sin lärare” men även att 
läraren behöver förstå hur lärandet ser ut och känns för eleverna genom 
att synliggöra det ur ett elevperspektiv (Hattie, 2009). 

De internationella forskningsresultaten kring prestationsrelaterad 
lärarkompetens utgörs sammantaget av en stor mängd mer eller mindre 
specifika aspekter av lärares kunskaper, färdigheter och direkta 
undervisningshandlingar (Håkansson/Sundberg, 2012). I Nordenbo med 
flera (2008) har tre övergripande lärarkompetenser sorterats ut som har 
starka kopplingar till elevers lärande och studieresultat. Dessa tre är: 
relationell kompetens, ledarkompetens och didaktisk kompetens. Det finns 
stora likheter med Hatties (2009) resultat. Framför allt gäller detta för 
lärares relationella kompetens, som till exempel förmågan att ha positiva 
sociala relationer med eleverna och tro på deras förmåga att lära, samt för 
lärares didaktiska kompetens, som till exempel att sätta tydliga mål, 
variera sin undervisning och använda sig av metakognitiva strategier. 
Nedan kommer en kortfattad förklaring av de tre kompetenserna. 

Relationell kompetens 

Lärares positiva sociala interaktion med eleverna baseras på en tydlig 
relationell kompetens som gynnar elevernas lärande. Lärare med sådan 
kompetens tillämpar ett elevstödjande ledarskap med aktivering och 
motivering av sina elever. Hänsyn tas till variationer hos elevernas 
förmåga vilket de säger gynnar elevernas kunskapsresultat och även deras 
motivation och självständighet i sitt skolarbete. Den goda relationen 
mellan lärare och elev bygger på respekt, tolerans, empati och intresse. 
Lärarens syn på eleven utgår från att de har potential att lära samt att de 
har olika inlärningsstilar (Nordenbo m fl., 2008).   
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Ledarkompetensen 

En viktig del av ledarkompetensen är lärarens förmåga att etablera regler 
för arbetet i klassen vilket gynnar elevernas lärande. En lärare med hög 
ledarkompetens involverar sina elever i struktureringen av och valet av 
aktiviteter i klassrummet, ser till att det är god ordning och startar 
lektionerna i rätt tid. Denne lärare tar in sina elever i struktureringen samt 
valet av vilka aktiviteter som ska ske i klassrummet. En lärare som har 
denna ledarkompetens genomför detaljerad planering med målet att 
använda mest tid till undervisning och mindre tid till undervisning. 
Läraren upprepar viktiga principer inom kunskapsområdena och hjälper 
sin klass att fokusera på väsentliga delar i kursplanen och följer upp detta 
med återkopplingar (Nordenbo m fl., 2008).  

 

Didaktisk kompetens 

Skickliga lärares undervisningshandlingar baseras även på didaktisk 
kompetens. Att läraren har en hög ämnesmässig kunskapsnivå bidrar till 
att läraren känner tillit till sina förmågor och sin effektivitet i ämnet. En 
sådan lärare blir mindre bunden till läromedel och kan variera sig vad 
gäller material och ansatser. En lärare med hög didaktisk kompetens är 
mer utmanande och uppmuntrar metakognition och abstrakt 
kommunikation. Om läraren utöver detta kan formulera tydliga lärandemål 
för hela kursen samt för de enskilda lektionerna, arbeta fram tydliga 
undervisningsplaner samt organiserar sin undervisning effektivt så 
kommer det att ha positiva effekter på elevernas lärande (Nordenbo m fl., 
2008).  

 

Mer om lärarkompetenser 

Forskningen kring lärarkompetens utgår från flera olika infallsvinklar, 
men Håkansson & Sundberg (2012) menar att det finns ett antal 
beröringspunkter för vad som verkar vara betydelsefullt oavsett om det är 
prestationsrelaterad, elevskattad eller expertlärarforskning som 
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diskuteras. Dessa utgörs av kombinationer av sociala, kunskapsbaserade 
och didaktiska förmågor och strategier. Det finns mycket internationell 
forskning som studerat olika undervisningsmetoders påverkan på 
studieresultatet men de framställs på olika sätt i olika studier. Dock så 
verkar de flesta, även effektforskarna, vara överens enligt Håkansson & 
Sundberg (2012 ) om att det är lärarnas sätt att tillämpa de olika 
metoderna som har störst betydelse. Det är alltså inte metoderna i sig som 
är viktigast. En del studier visar på att metoderna där eleverna är aktivt 
involverade och får stöd genom undervisningen leder till bättre lärande 
(Håkansson & Sundberg, 2012). Det finns svenska forskare som Granström 
(2007) som framhåller lärares medvetna arbete med att organisera 
elevernas lärande i olika undervisningsformer och gruppkonstellationer 
som en viktig faktor för ett bra lärande samt att läraren helst ska ha 
förmågan att urskilja för vem och när vissa former passar bra.  Hensvold 
(2006) menar att forskningen om framgångsrika skolor visat på betydelsen 
av lärareffekter. Särskilt viktig anses läraren vara för elevernas motivation, 
vilket genererar engagemang för skolarbetet (Hensvold, 2006). 
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Metod 

Min frågeställning är: Hur är en bra gymnasielärare?  Jag ville ta reda på 
vad gymnasieelever på studieförberedande program anser vara en bra 
lärare. Mitt val blev att göra en kvalitativ studie.  

Att jag valde att göra kvalitativ studie beror på att kvantitativa intervjuer 
tar sin utgångspunkt i på förhand definierade företeelser, egenskaper eller 
innebörder. Syftet med kvantitativa studier är att undersöka hur dessa 
företeelser, egenskaper eller innebörder fördelar sig i en population 
och/eller hur dessa samvarierar med andra företeelser, egenskaper eller 
innebörder. En kvalitativ studie däremot syftar till att upptäcka eller 
identifiera icke kända eller otillfredsställda kända företeelser, egenskaper 
eller innebörder.  Den kvalitativa intervjun är icke-standardiserad. Den 
utgår ifrån ett antagande om att man inte från början kan veta vilka frågor 
som är viktiga och betydelsefulla (Svensson & Starrin 1996).  

Jag vill inte gå in och styra upp elevernas svar genom att utforma en enkät 
med flervalsfrågor. Jag vill att det ska vara en öppen fråga så att det kan 
komma upp svar som jag själv inte alls hade tänkt på. En annan fördel är 
att det inte förekommer någon styrning alls av vad respondenternas svar 
kommer att handla om. Jag är inte heller intresserad i min undersökning 
att göra en lista där olika egenskaper graderas i någon sorts 
betydelseskala. Det finns redan otroligt utförliga effektstudier som till 
exempel Hatties Visible learning (2009). Mitt val för denna undersökning 
blev därför att göra en kvalitativ studie med endast en öppen fråga till 
eleverna: Hur är en bra lärare?  

Urval och genomförande 

Underlaget begränsades till att endast gälla elever på en gymnasieskola. 
Eleverna som intervjuats går alla på studieförberedande program. Jag 
intervjuade 11 st i åk 1 och 11 st i åk 3, totalt 22 elever intervjuades. Mitt 
val att intervjua så pass många fast det är en kvalitativ undersökning ger 
mig ett bredare underlag när det gäller möjligheten att se mönster i svaren. 
Jag upptäckte dock att det även blev ganska snårigt att bearbeta och 
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strukturera så många svar. Jag gjorde ett bekvämlighetsurval genom att jag 
frågade elever som inte var upptagna av lektion om de kunde tänka sig att 
vara med på en intervju. Om de tackade ja gick vi till ett ostört rum och då 
ställde jag frågan: Hur är en bra lärare? Vad tycker du? Innan vi satt igång 
intervjun frågade jag om det var okej att spela in samtalet för att ha en 
backup. Jag antecknade samtidigt som eleven svarade. Jag var lugn och lät 
eleven få tid. Om eleven hamnade i en situation där de ville komma på mer 
men fastnade så sa jag: Om du tänker på bra lärare som du haft tidigare så 
kanske du kommer på något mer. Om en elev nöjde sig ganska snabbt med 
sina svar så fick det räcka så. När intervjun var slut läste jag upp för eleven 
vad jag hade antecknat och gjorde eventuella korrigeringar då. Jag valde 
att gå undan i en ostörd miljö då intervjun genomfördes för att skapa ett så 
avslappnat tillfälle som möjligt. 

 

Hantering av etiska frågor  

Jag har beaktat de etiska riktlinjerna för forskning. Jag valde att informera 
dem om vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer (2002). 
Principen kring informationskravet innebär att informanterna informeras 
om forskningens syfte. Genom samtyckeskravet ska informanterna själva 
bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att 
informationen om informanter, skolor eller områden aldrig kommer att 
nämnas och att bara jag har åtkomst till materialet. Materialet kommer 
dessutom bara att användas till denna studie och sedan raderas vilket är 
enligt principen om nyttjandekravet. Ett annat val jag gjorde var att det 
inte skulle vara elever som jag har i undervisning och ska sätta betyg på. 

 

Validitet och reliabilitet 

Vad gäller undersökningens validitet så handlar det om min undersöknings 
relevans. Mäter den vad den avser att mäta? Ett större urval ger större 
trovärdighet än ett mindre urval, (Hartman, 2003). Mitt urval är ganska 
stort för att vara en kvalitativ studie men har stora begränsningar i hur 
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mycket man kan dra slutsatser av det. Undersökningen är endast gjord på 
en och samma skola. Resultatet säger endast något om vad 
gymnasieleverna på just denna skola anser om en bra lärare. Vidare så går 
samtliga intervjuade elever på studieförberedande program. Vad beträffar 
undersökningens reliabilitet så handlar det om pålitligheten. Är materialet 
äkta? Närhet i tid och rum är viktigt för en källas tillförlitlighet (Hartman, 
2003). Min undersökning har dokumenterats med block och penna samt 
att de nedtecknade svaren lästes upp direkt efter intervjun och 
korrigerades om respondenten så önskade. Jag använde även inspelning 
när jag fick lova att göra det.      

Analysmetod 

När jag sammanställde resultaten skrev jag ner dem dels varje 
intervjuperson för sig och exakt i den ordning som de svarat. Jag sökte 
sedan efter sätt att redovisa resultatet så att det kunde bli mer intressant 
och lättöverskådligt. Jag ville klassificera svaren i olika grupper. Efter att 
ha provat att strukturera resultaten på flera olika sätt beslutade jag mig till 
sluta att använda mig av en metod som beskrivs i boken ”Introduktion till 
samhällsvetenskaplig analys” (Hjerm m fl., 2014). Jag har jobbat med 
kategorier och sedan skapat koder vilket till slut resulterade i åtta olika 
teman som jag redovisar i resultatet. Ett problem vid klassificeringen är 
att vissa svar kan tyckas passa in på flera grupper. Jag har valt att 
kommentera detta vid resultatredovisningen då jag funnit det vara relevant 
Det är också så att en del svar kan tolkas på olika sätt och dessutom 
samverkar olika teman med varandra.  

Metoddiskussion 

En fördel med mitt metodval var att eleverna inte styrdes till svar om hur 
en bra lärare är. Sannolikt är att jag fick svar som inte framkommit om jag 
använt mig av en enkät. Den kvalitativa metoden i kombination med 22 
svarande elever möjliggjorde att se mönster i svaren via hur frekventa 
svaren var. En brist i min metod var att en del svar var lite ytliga och 
svårtolkade och där skulle följdfrågor ha kunnat leda till en djupare 
förståelse för vissa begrepp som eleverna använde.   
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Resultat – en tematisk redovisning 

På frågan om hur en bra lärare är har jag fått många olika typer av svar. 
Jag har bearbetat dessa och kunnat urskilja ett flertal kategorier. Jag har 
skapat koder och sedan bearbetat dessa till grupperingar som resulterat i 
åtta olika teman som följer här nedan.   

 

Lyssna på eleven 

När jag sammanställt svaren så framträder det tydligt en bild av att 
eleverna vill vara med och påverka undervisningen. De vill att läraren ska 
lyssna på dem och anpassa kursen därefter som en av dem svarade ”Kunna 
lyssna på eleverna och ta tillvara deras åsikter”. Många olika varianter på 
samma tema framkom ”Låter eleverna vara med och bestämma” uttryckte 
en annan elev det. ”Jag tycker att läraren ska vara demokratisk men lite 
olika mycket beroende på ämne” svarade en.  Eleven som uttryckte att det 
skulle vara olika mycket demokrati beroende på ämne exemplifierade det 
med att samhällskunskap går bland annat ut på att lära sig om demokrati 
medan matematiken är mer uppstyrd och har många detaljerade mål. 
”Läraren i matte kan inte vara som läraren i samhällskunskap” fortsatte 
eleven. Jag såg här en klar skillnad mellan vad de i årskurs ett svarade 
jämfört med de i årskurs tre. Bland treorna så tog en majoritet upp något 
om ”att lyssna på eleverna” medan det bland ettorna endast var en elev 
som nämnde något om det.  

 

Den roliga och sociala läraren 

Väldigt många svar handlade om hur läraren ska vara som person. Det 
verkar som att det är mycket viktigt för många av de svarande eleverna att 
deras lärare är en trevlig, social och rolig person som bjuder på sig själv. 
Många svarade att ”Läraren ska vara rolig” eller ”Det är viktigt att läraren 
har humor”.  Flera elever uttryckte att det viktigt att läraren är en social 
person som kan prata om annat också än sin kurs som till exempel ”Inte 
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bara ha en lektion utan bjuda på sig själv”. Detta citat skulle även kunna 
tyda på behovet av vuxna förebilder. En del elever berörde sådant som har 
med lärarens känsla för olika situationer som i dessa citat: ”Kan vara 
skämtsam och kompis när det behövs och vara vanlig lärare när det 
behövs” eller ”ska inte vara för seriös så att det blir stelt och tråkigt”. ”Har 
karisma”, ”Glad och på bra humör” och ”Är snäll och rolig” är exempel på 
andra svar.  Sammanfattningsvis väldigt många svar som har att göra med 
att läraren ska vara rolig, trevlig och social bland de svarande oavsett 
vilken årskurs de tillhörde. 

  

Förklara 

Många elever gav svar som har med lärarens förmåga att förklara att göra. 
Det kan ha att göra med språket ”ska ha lätt för att kommunicera med 
yngre” som en elev uttryckte det. ”Förklarar så att man förstår” som flera 
elever svarade kan ha att göra med lärarens förmåga att ”kunna göra bra 
liknelser” som en annan svarade och även det som en elev beskrev så här: 
”Känner av elevernas nivå och anpassar undervisningen därefter”.  Att 
förklara så att man förstår kan också innebära ”Att läraren har tålamod” 
som några svarade. Flera elever svarade även ”Är pedagogisk” vilket 
egentligen inte säger så mycket konkret. Jag bad inte eleverna att definiera 
exakt vad de menade med ordet pedagogisk utan lät dem fortsätta berätta 
vidare. Jag ser det som att jag kan ha en uppfattning om vad det innebär 
att vara pedagogisk men det kanske inte är samma som elevens 
uppfattning. Ett annat svar som låter bra men är oklart vad det innebär är 
”Kan förmedla kunskap på ett bra sätt”. Vad innebär det? Detta tema 
”förklara” ligger ofta nära, eller samverkar med, nästa tema som är 
”hjälpa”. 

 

Hjälpa 

Det var ganska få som tog upp aspekter som handlade om att få hjälp. En 
del svar tycker jag passar in på flera teman som till exempel ”Bryr sig om 
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sina elever” som kan innebära mycket. Jag tolkar det som att det kan 
innebära att man stöttar och hjälper eleverna men i det uttrycket är det 
tänkbart att eleven tänker på att denne blir sedd, läraren undrar hur 
eleven mår, följer upp elevens hela studiesituationen, tar sig tid att lyssna 
etc. Att finnas till hands och ställa upp när eleven behöver hjälpen gav 
några uttryck för som till exempel ”Ställer upp om man behöver hjälp”, 
”Bra lärare hjälper en mycket” och ”Erbjuder extrahjälp om man behöver 
det”.  Jag fick även ett intressant svar som ”Kan gå runt och fråga även de 
som inte frågar om hjälp”.  

 

Ämneskunskap och engagemang 

Jag finner det tydligt att elever vill att läraren både är kunnig i sitt ämne 
och även engagerad. ”Kunnig i sitt ämne” är ett av svaren medan ”Lever sig 
in – är engagerad” är ett annat. Orden ”brinner” samt ”entusiastisk” 
förekom ett flertal gånger också. Här fann jag en intressant skillnad mellan 
årskurs treor som hade många åsikter som berörde detta medan det var 
mer sällsynt bland ettorna.  

 

Variation 

Jag fann flera svar som hade med variation att göra. ”Varierar sitt 
upplägg” svarade en medan en annan svarade ”Varierar undervisningen”. 
”Flexibel” samt ”På så många sätt som möjligt hitta bra vägar för eleverna” 
samt ”Kan gå utanför ramarna” passar in här men vid närmare eftertanke 
kan det passa in på flera andra ställen också. Det kan innebära att lyssna 
på eleverna och göra något annorlunda eller oväntat som i sin tur kan 
påverka motivation som är nästa tema.  

 

Motivation 

Svaren som relaterar till motivation var många. Uttrycket ”En bra lärare 
gör så att jag blir motiverad” är övergripande men säger in vad som gör 



15#
#

eleven motiverad. Däremot tycker jag att uttrycken ”Inspirera sina elever”, 
”Gör så att jag måste tänka till”, ”Gör så det blir roligt”, ”Gör så att det blir 
intressant”, ”Gör så det blir engagemang” samt ”Försöker få fram det bästa 
av eleven” samtliga är uttryck för sådant som påverkar motivationen på ett 
positivt sätt. Jag ser även det som att mycket av det som återfinns i de 
andra temana också påverkar elevers motivation som till exempel lärarens 
engagemang, förmåga att förklara, hjälpa, lyssna på eleven samt lärarens 
personlighet.  

 

Lärarens ledarskap 

Några svara handlade om att ”styra upp lektionerna på ett bra sätt” och att 
”läraren planerar i god tid” samt ”samplanerar med andra lärare”.  Andra 
exempel på ledarskap var ”Ha tydliga regler” och ”Bra på att få 
uppmärksamhet”. ”Att vara sträng” tog många elever, oavsett årskurs, upp 
som viktigt för att vara en bra lärare. Mycket som jag placerat under andra 
teman passar in på ledarskap också till exempel ”Lyssna på eleverna” och 
”Hjälpa”. Jag har valt att här redovisa det som har med lärarens ledarskap 
att göra men som inte riktigt passade in på något av de andra temana. 
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Diskussion 

I diskussionen har jag strukturerat texten utifrån syftet och 
frågeställningarna och inleder med att diskutera frågan: Hur är en bra 
lärare enligt gymnasielever på studieförberedande program? Jag 
diskuterar det utifrån de teman jag kommit fram till. Här tar jag även upp 
skillnader i svar mellan årkurserna jag intervjuat. Efter diskuterar jag 
jämförelse mellan tidigare forskning och min studie?  

!

Hur$är$en$bra$lärare?$$

Lyssna 

I elevernas svar har framkommit att väldigt många vill att lärarna ska 
lyssna på eleverna och ta tillvara deras synpunkter. Hattie (2009) tog upp 
några riktningsgivare för utbildningar av yppersta kvalitet där han nämner 
att lärare bör vara medvetna om vad varje elev tänker. Jag ser det som att 
för att kunna bli medveten om vad elever tänker så måste vi lärare också 
lyssna på eleverna och ta in det. Min studie tyder på att eleverna verkligen 
vill att lärarna lyssnar på dem. Vidare finner jag det intressant att en elev 
tänkte i de banorna att hur en bra lärare är kunde innebära skillnader i 
sätt att verka i olika typer av ämnen. Eleven såg ämnen som lite olika 
passande för demokratiska arbetssätt med stort elevinflytande. Jag tror att 
det kan bero på att eleverna blivit äldre och har mer åsikter och idéer om 
undervisning och arbetsmetoder. Ettorna är yngre och kanske vana att 
läraren lägger upp och bestämmer. Jag tror att många elever känner en 
trygghet i det. Här kan jag känna igen problemet med att vara en 
demokratisk ledare som vill få eleverna att tycka till om kursupplägg när 
de nyss börjat på gymnasiet. Jag har upplevt det som mycket svårt att få 
åsikter från ettor om det medan det i årskurs händer ofta att elever 
kommer med egna initiativ till upplägg. Bland!årskurs!ett!så!kan!det!vara!så!
att!de,!förutom!att!de!är!yngre,!är!vana!med!att!”läraren!bestämmer”.!Jag!
baserar!det!på!att!elever!i!ettan!oftare!är!tysta!och!utan!förslag!när!jag!som!
lärare!vill!att!de!ska!vara!med!och!påverka!kursupplägget.!Det är dock, som 



17#
#

jag ser det, en god utveckling för att eleverna ska bli högskoleförberedda 
att de engagerar sig mer i undervisningen och har egna tankar om den. 

 

Den roliga och sociala läraren 

Eleverna i denna undersökning efterfrågar lärare med personlighet. De vill 
att deras lärare ska vara rolig och social. Jag finner detta mycket 
intressant att så många, oavsett årskurs, värdesätter humor hos läraren. I 
den forskning jag studerat har mycket varit inriktat på vad som ger 
effekter på studieresultatet. Jag har dock inte funnit att humor eller att 
läraren ska vara rolig lyfts fram i det material jag studerat. Det uttrycks 
dock att det är viktigt med positiva sociala relationer i samband med att 
relationella kompetenser diskuteras (Nordenbo m fl., 2008). Det jag 
känner till sedan tidigare är att det finns flera studier som pekar på 
humorns och skrattets positiva inverkan på arbetsplatser. Jag sökte efter 
”humor och studieresultat” men hittade inget. Däremot hittade jag flera 
tidningsartiklar som tog upp humorns och skrattets positiva effekter på 
arbetsplatsen. Skolan är elevernas arbetsplats och har läst att humor är 
positivt på flera sätt. Om det har positiv effekt på stressnivå, kreativitet 
och trivsel så ser jag det som mycket troligt att detta i förlängningen också 
har en positiv effekt på elevens studieresultat. Jag tycker själv att humor 
kan användas på många sätt. Det kan lätta upp stämningen, stärka 
relationerna mellan lärare och elever, det kan höja uppmärksamheten då 
man inte vill missa något kul och känna sig utanför när de andra skrattar. 
Vidare så ser jag det också så att man helt enkelt mår bra av att skratta och 
le. Det är kanske inte så oväntat egentligen att eleverna vill ha roligt på sin 
arbetsplats. Elever uttryckte också att läraren ska vara social och bjuda på 
sig själv. Om en lärare har något intressant att berätta som denne varit 
med om kan det inspirera elever. Jag tror också att det med att bjuda på 
sig själv hjälper till att bygga relationer och skapar ett visst klimat i en 
grupp. Vi lärare kan också fungera som vuxna förebilder genom att vi 
bjuder på oss själva. Min erfarenhet säger mig att om jag bjuder på mig 
själv så kommer eleverna att bli mer öppna och bjuda mer på sig själv de 
också.  
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Hjälpa 

Enligt Håkansson & Sundberg (2012) visar en del studier på att metoderna 
där eleverna är aktivt involverade och får stöd genom undervisningen leder 
till bättre lärande. De svarande eleverna verkar medvetna om det då de 
både värderat att få hjälp och att lärarna lyssnar på eleverna. Det är 
tänkvärt att det också finns de som inte frågar om hjälp men uppskattar 
om lärare frågar om de vill ha hjälp. Jag tror att det verkligen kan hjälpa 
elever som är försiktiga med att be om hjälp om deras lärare visar att de 
vill hjälpa eleven. Det kan också vara sådant som påverkar relationen 
mellan lärare och elever på ett positivt sätt. Här fann jag en intressant 
skillnad mellan årskurs treor som hade många åsikter som berörde detta 
medan det var mer sällsynt bland ettorna. Kan det bero på att kurserna blir 
svårare, eleverna kunnigare och mer krävande under sin gymnasietid?  

 

Variation  

Variation nämndes av flera elever och mina egna tankar om det är att jag 
intervjuat gymnasieungdomar som ibland kan vara trötta på att göra 
”ungefär-samma-sak-igen” då de har gått i skola i många år. Men det kan 
också vara ett uttryck för att eleverna tycker att man lär sig bra genom att 
sättet man arbetar på varierar. Enligt Nordenbo m fl. (2008) bidrar lärare 
som kan genomföra en variation av undervisningsmetoder till ökat lärande. 

 

Motivation 

Motivation är mycket viktigt för lärandet enligt flera forskningsrapporter 
men också mycket komplext. Forskare menar att inga enskilda 
karaktäristika hos personer eller i klassrum kan förutsäga elevers 
erfarenheter av motivation, varken individuella eller kontextuella aspekter 
av motivation (Håkansson & Sundberg, 2012). En erfarenhet jag har som 
lärare är att många elever på gymnasiet känner sig inte motiverade. 
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Orsakerna till detta kan vara många olika. Att många elever, i min studie 
anser att lärare ska vara bra på att göra eleven motiverad visar på en stark 
tilltro och förhoppning att läraren kan skapa motivation. Eller kanske ta 
död på den? Särskilt viktig anses läraren vara för elevernas motivation, 
vilket genererar engagemang för skolarbetet (Hensvold, 2006). 

 

Lärarens ledarskap  

”Att vara sträng” tog flera elever upp. Jag själv trodde inte att det skulle 
finnas med så mycket då det är gymnasieelever på studieförberedande 
program som tillfrågats. Jag tror att det kan vara så att detta underskattas. 
En tanke kring detta som jag har är att det är lättare framföra sin åsikt om 
detta i enrum jämfört med på ett klassråd då man är rädd för hur 
klasskamraterna ska ta det. Svaren handlade även om vara bestämd och 
rättvis samt att kunna hålla ordning i klassen. Till min förvåning kunde jag 
konstatera att det inte var någon klar skillnad mellan vad ettor och treor 
svarade på om detta. Jag trodde att väldigt få treor skulle svara något om 
att vara sträng då det är min uppfattning att det krävs mer av det i ettan 
jämfört med trean. Jag tror också att innebörden av ”att vara sträng” kan 
innebära att läraren ses som krävande, vilket en elev kan tycka vara jobbigt 
samtidigt som denne inser att man som elev lär sig mer då. Vi som lärare 
anser jag får signaler om att vi inte ska vara så krävande samtidigt som 
eleverna vill lära sig mycket och tycker det är bra om en lärare är 
krävande. Det kan handla om kort sikt jämfört med lång sikt. För övrigt 
anser jag att ledarskap går in i allt möjligt som eleverna svarat. Som 
exempel på det vill jag nämna att relationerna är viktiga i ledarskapet samt 
att lyssna på eleverna och ta tillvara deras synpunkter tillhör också 
ledarskap. Dessutom påverkas ledarskapet av lärarens ämneskunnande då 
detta påverkar förmågan att vara flexibel och skapa variation i upplägg av 
kursen (jfr Nordenbo m fl., 2008).   
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Jämförelse med tidigare forskning 

Hattie (2009)  

Jag börjar med att jämföra mina resultat med Hattie (2009) och tar upp de 
sju påverkansfaktorer som har störst påverkan och är relaterade till 
läraren som jag beskrivit i tidigare kapitel om tidigare forskning. Det 
första om videoanalys av undervisningen erhöll jag inga svar om men det 
är nog inte så konstigt då min uppfattning är att det inte är så vanligt 
förekommande i skolor. På andra plats fanns lärares tydlighet i 
undervisningen och det har jag fått mycket svar som handlar om. Jag 
tolkar svaren som handlar om lärarens förmåga att förklara samt att hjälpa 
eleverna på ett bra sätt som tecken på tydlighet i undervisningen. Jag fick 
dock inga svar som handlade om tydliga mål utan mer diffusa svar som att 
läraren lägger upp undervisningen på ett bra sätt.  På tredje plats i Hatties 
(2009) uppställning hittar vi förtroendefulla relationer mellan lärare/elev. 
Mina svar indikerar att eleverna ser relationer som något väldigt viktigt då 
många vill att läraren bryr sig, lyssnar på eleverna, är social och hjälper en 
när man behöver det. Dessutom så säger många att läraren ska ha humor 
och vara rolig och det tar jag också som tecken på att eleverna vill ha en 
bra relation med sina lärare.  

Det fjärde i Hatties (2009) skala var professionell utveckling. Ingen elev 
har svarat i sådana termer men det mesta eleverna svarat är sådant lärare 
som utvecklas i sin profession blir bättre på. Jag tänker på sådant som att 
känna av läget i en grupp, skapa variation, motivera olika elever, göra 
liknelser samt förklara på ett bra sätt. Det kan nog svara svårt för elever 
att bedöma vad fortbildning för lärare betyder för dem. Flera elever 
pratade om att vara engagerad och brinna för sitt ämne och det påverkas 
förmodligen positivt av att lärare fortbildar sig. 

Inte etikettera elever var det femte och flera svar jag fick handlade om att 
vara rättvis. Jag tycker att det är svårt att analysera detta mer då uttrycket 
rättvis är ett begrepp som kan vara svårt att förhålla sig till. Med det 
menar jag att ordet i sig kan tolkas på många sätt.  
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Undervisningskvalitet var nästa och här konstaterar jag att ingen elev 
uttryckt sig med dessa ord. Däremot har eleverna uttryckt mycket som 
passar in på undervisningskvalitet till exempel att läraren planerar bra, 
varierar sitt sätt, förklarar bra och hjälper elever på ett bra sätt. 

När det gäller den sjunde, lärares förväntningar, så hittar jag inget i 
elevsvaren som tar upp detta. Något som jag tycker är åt det hållet är alla 
elever som uttryckt sig att läraren ska vara sträng om man i det tolkar in 
att det kan vara att läraren är krävande. Det känns dock osäkert att dra 
sådana slutsatser, tycker jag.  

Sammantaget när det gäller jämförelsen med Hattie (2009) så vill jag 
påpeka att det är en effektstudie medan min studie inte är det. Min studie 
handlar om hur en bra lärare ska vara ur ett elevperspektiv när gymnasie-
elever på studieförberedande program svarat på en öppen fråga.   

Jag fick många svar om humor och att vara social. Det finner jag inte hos 
Hattie (2009) och det är möjligt att det är svårt att se någon direkt effekt 
av detta men då eleverna i min undersökning helt enkelt blev tillfrågade 
om hur en bra lärare är så tror jag att de sett det lite annorlunda. Med det 
menar jag att skolan är elevernas arbetsplats under tre år och de vill att 
det ska vara trevligt och roligt att gå till skolan och sina lektioner. Bland 
elever med motivationsproblem så tror jag att en glad och rolig lärare kan 
vara det som ibland gör att eleven kommer på lektionen istället för att 
stanna hemma.  Hattie (2009) menar att eleverna i stor utsträckning vet 
vad som krävs av läraren för att undervisningen ska fungera och för att 
eleverna ska nå målen. I Hattie (2009) sägs att lärarna behöver vara 
instruktiva, påverkande, omhändertagande, aktivt och passionerat 
engagerade i undervisning och lärande. Jag anser att denna studie pekar 
på att elever faktiskt är väl medvetna om vad som krävs av läraren då jag 
erhöll många svar som handlar om just detta.   
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Jämförelse med de tre kompetenserna (Nordenbo m fl 2008) 

Relationell kompetens är den första som jag jämför med. Jag har i min 
undersökning erhållit många svar som handlar om relationell kompetens. 
Jag tycker att många av mina teman passar in på relationell kompetens 
men att de också passar in på ledarkompetens samt didaktisk kompetens. 
Som ett exempel kan jag ta att när en elev säger ”att en lärare ska lyssna på 
elever och ta tillvara deras synpunkter” så tycker jag att det spänner över 
alla tre kompetenserna. Lyssna på eleverna är en del av den relationella 
kompetensen och att sedan ta tillvara det på ett bra sätt har med den 
didaktiska kompetensen att göra. Att kunna planera och styra mot målen 
samtidigt som eleverna har inflytande ska läraren se till att 
arbetsmetoderna fungerar så att målen uppnås.  Att ha det arbetssättet 
kräver ledarkompetens enligt mig. Enligt Nordenbo med fl. (2008) bidrar 
lärare som kan leda och genomföra en variation av undervisningsmetoder 
till ökat lärande hos eleverna. Jag fann i min undersökning att flera elever 
nämnde just variation som en viktigt för att vara en bra lärare. 

Enligt Håkansson/Sundberg (2012) är en hög ämnesmässig kunskapsnivå 
hos läraren starkt bidragande till att en lärare har god didaktisk 
kompetens. Många av eleverna tog upp just detta med ämneskunnande och 
att läraren är engagerad.  Jag finner att de tre kompetenser som Nordenbo 
mfl (2008) lyft fram stämmer väl överens med de svar jag fått i min 
undersökning.   

 

Sammanfattande slutord 

I Skolverkets skrift ”Forskning för klassrummet” (2013)  sägs att ”goda 
relationer till eleverna, stödjande klassrumsklimat och att leda en 
varierande involverande undervisning” är exempel på några 
framgångsfaktorer för lärare. Min studie säger att även de svarande 
eleverna tycker detta då många svar handlar om just det. Jag tycker att det 
är intressant att när jag jämför effektforskning (Hattie 2009) med elevers 
åsikter om hur en bra lärare är så stämmer mycket överens. Svaren i min 
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studie tyder också på att en lärare även ska ha humor, vara rolig och social 
för att vara en bra lärare ur elevers perspektiv. Blev det några skillnader i 
vad elever i åk 3 svarade jämfört med elever i åk 1? Jag fann betydande 
skillnader vad gäller att lyssna på eleverna, ämneskunskap/engagemang. 
Inom alla dessa områden var det många svar från treor medan det var få 
från ettorna. En ämneskunnig och engagerad lärare som lyssnar på 
eleverna, förklarar bra och kan anpassa undervisningen efterfrågar treorna 
i större utsträckning än ettorna. Många fler än vad jag hade förväntat mig 
betonade vikten av att vara sträng och det gällde oavsett årskurs. Denna 
studie har gett mig inspiration till att utveckla mig mer som lärare bland 
annat genom att lyssna mer på eleverna och ta tillvara deras åsikter, 
variera lektionerna och aktivt jobba för att humorn ska få ännu mer plats i 
skolan.  
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