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1. Inledning 

I detta avsnitt kommer bakgrund och problemformulering att presenteras som introduktion till 

vår uppsats och det leder sedan fram till vårt syfte med avgränsande frågeställningar. Vi 

kommer även att definiera begrepp som är relevanta för denna undersökning. 

 

1.1 Bakgrund 

Skolan har stor betydelse för ungdomars psykiska hälsa visar Statens offentliga utredningar 

från 2006. Majoriteten av ungdomarna i undersökningen anser att skolan är den främsta 

stressfaktorn och många lärare anses brista i socialt och emotionellt stöd. Om det fanns fler 

lärare och om klasser och skolor var mindre skulle varje elev kunna bli sedd och stressen 

minska (SOU 2006:77). I en rapport från Statens folkhälsoinstitut framgår det att hur barn 

trivs i skolan är en viktig faktor som hänger ihop med hur de trivs med livet. De elever som 

presterar bra i skolan får ett bättre självförtroende och deras välbefinnande ökar (Statens 

folkhälsoinstitut, 2006). 

 

I dagens samhälle finns ekonomiska sparkrav som bland annat drabbar antalet lärartjänster i 

skolorna. Enligt Skolverkets lärarstatistik för läsåret 2009/2010 har lärartätheten i 

grundskolan minskat med 4 % sedan förra läsåret (Skolverket, 2010b). Det kan innebära att 

det blir större klasser vilket ökar antalet elever per lärare. Hos både elever och lärare är stress 

ett problem i skolan och de lärare som känner sig stressade anger att det beror på att många 

elever behöver extra hjälp och stöd samt att tid går åt till administrativt arbete, möten, 

konferenser och planering av undervisning (Skolverket, 2007). Birnik (1999) menar att 

besparingar inom skolan påverkar den enskilde eleven, ju fler uppgifter och större antal elever 

en lärare har, desto svårare blir det att hinna skapa en betydelsefull relation till varje elev. 

Birnik menar vidare att de första betydelsefulla sociala kontakterna ett barn har är till den 

egna familjen men efterhand utvidgas deras relationskrets. Han menar att barnet lär sig 

beteenden och handlingsmönster av andra och påverkar sedan i sin tur andra med sitt 

handlingsmönster. Aspelin (1999b) menar att socialisationsprocessen både innebär individuell 

utveckling och social utveckling i en och samma process och det innebär att människors 

socialisation sker mellan varandra. 

 

Giddens (2007) skriver om Durkheim som anser att barn socialiseras i skolan. Durkheim 

anser att utbildning har en avgörande roll för barns socialisation. Genom utbildning får barn 
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en förståelse för gemensamma värden i samhället och utbildning gör att barn kan ta till sig 

sociala regler som bidrar till att viktiga samhällsfunktioner blir uppfyllda. Giddens (2007) 

menar att hur lärarna reagerar på barnen påverkar barnens syn på sig själva och dessa 

förväntningar har samband med arbetslivserfarenheter de får efter skolan. Birnik (1999) 

skriver att när barn utvecklar en egen identitet spelar andra vuxna förutom föräldrarna en 

viktig roll och lärarna i skolan fyller en del av denna funktion. I läroplanen Lpo94 står att 

barns trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet men att även skolan har en viktig roll i 

detta (Lpo94). Enligt Skolverket (2010a) har förtroendet för lärarna ökat hos eleverna sedan 

de första attitydmätningarna genomfördes under 1990-talet och relationer mellan elev och 

lärare har blivit mer positiva. 

 

1.2 Problemformulering 

Utifrån denna bakgrund som beskriver hur viktig skolan och lärare är för elever på många 

olika sätt är det därför intressant att undersöka hur elever anser att bra lärare är och hur de 

lärare som uppfattas som bra gör konkret. Ur ett samhällsperspektiv är skolan en viktig del i 

barns välmående och hur de lär sig beteenden och värderingar. Lärare kan ha stor betydelse 

för hur elever lär sig sociala roller och kan påverka hur de upplever sin tillvaro. Vi tror att 

lärarens möjligheter att skapa goda relationer handlar mer om de små sakerna som kan göra 

stor skillnad än att det handlar om att ha mycket tid. Om det är så att lärare upplever att det 

finns lite tid i skolan för att skapa relationer så är det viktigare att ta reda på vad eleverna 

upplever att lärare gör bra när det gäller att skapa relationer, än att man tror sig veta vad som 

bidrar till att skapa goda relationer. Det är därför intressant att ta reda på hur elever anser att 

bra lärare är och konkretisera det för att få fram hur elever definierar en bra lärare. Vi tror att 

begrepp som att lyssna, bry sig, vara engagerad, finnas till hands och vara snäll är sådant som 

förknippas med en bra lärare, men vad innebär detta konkret för elever? Stämmer elevers syn 

på bra lärare överens med lärares syn på bra lärare och hur arbetar skolkuratorn med att stärka 

relationer mellan elever och lärare?  

 

1.2.1 Definition av begreppet relation 

Med ordet relationer menar vi det vardagliga sociala samspelet mellan elev och lärare i 

skolan. Relationen mellan elev och lärare anser vi har en fostrande karaktär då det handlar om 

en vuxen och ett barn där läraren har det yttersta ansvaret för relationen. Det är samtidigt ett 

samspel där både elev och lärare påverkar varandra. Nationalencyklopedin (2010) förklarar 
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begreppet relation med att det är ett känslomässigt förhållande mellan två eller flera personer. 

Juul och Jensen (2009) skriver att relationer och interaktioner skiljer sig åt då relationer ofta 

betyder långvariga förhållanden som har personlig karaktär, medan interaktioner är korta 

opersonliga möten. 

 

1.2.2 Definition av begreppet bra lärare  

En bra lärare definieras utifrån elevernas egna begrepp och utifrån deras svar i vår 

undersökning. Vi har inte i förhand definierat vad vi anser att en bra lärare är utan denna 

definition kommer fram i resultatdelen med utgångspunkt från elevernas perspektiv.  

 

1.3 Syfte 

Den här studien syftar till att undersöka hur en bra lärare är genom att ta del av elevers, lärares 

och skolkuratorns attityder till lärarrollen med fokus på relationen mellan elever och lärare i 

skolan. 

 

1.3.1 Frågeställningar 

Vad anser eleverna i undersökningen är viktigt i relationen med lärare för att lärarna ska 

uppfattas som bra? 

 

Hur beskriver eleverna i denna studie att lärare gör konkret för att uppfattas som en bra 

lärare? 

 

Hur anser lärare i undersökningen att en bra lärare ska vara och vad tror de att elever 

uppskattar hos en lärare? 

 

Hur arbetar skolkuratorn i den här studien med att stärka relationer mellan elev och lärare?  
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer det att presenteras rapporter, forskning och övrigt material som visar 

på hur skolan ur ett brett perspektiv påverkar elevers välmående och att relationen mellan 

elev och lärare är av betydelse för hur elever uppfattar sin tillvaro i skolan och övriga livet.  

 

2.1 Skolans uppdrag 

I läroplanen Lpo94 står det att skolan har en viktig uppgift när det handlar om att till eleverna 

förmedla och förankra de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på samt att skolan 

ska främja elevernas lärande för att på så sätt förbereda dem för att leva och verka i samhället 

(Lpo94). Skolverkets rapport från 2007 visar på att en av skolans viktigaste uppgifter är att 

motivera elever till ett livslångt lärande och att få en bra grund för fortsatta studier och 

vuxenlivet. Tre fjärdedelar av eleverna tycker att det är meningsfullt att gå till skolan. Lärarna 

har en mer positiv bild än eleverna då 9 av 10 tycker att det är meningsfullt att gå till arbetet. 

Rapporten visar även på att de flesta eleverna trivs i skolan och att elever och lärare i 

allmänhet har en bra relation (Skolverket, 2007). Även Binbach (2006) har skrivit om skolans 

ansvar och menar att skolan tilldelas ansvar för eleverna när andra så som föräldrar och polis 

misslyckas.  

 

2.2 Socialt samspel mellan elev och lärare 

Utifrån egna erfarenheter av pedagogisk verksamhet skriver Juul och Jensen (2009) att 

skolans mål bäst uppnås när pedagogernas omsorg om relationerna utgör grunden för och 

integreras i all annan aktivitet. Barn lär sig personligt ansvarstagande beroende på kvaliteten i 

ledarskapet hos föräldrar och pedagoger. När det gäller samspel mellan barn och vuxna är 

samspelets kvalitet och konsekvenser uteslutande den vuxnes ansvar. Författarna menar att 

den vuxnes ledarskap ger eleverna en vuxen rollmodell att identifiera sig med. Aspelin 

(1999b) har studerat hur relationen mellan lärare och elev växer fram i och genom socialt 

samspel. Han menar att mer eller mindre dolda interaktionsprocesser är av central betydelse 

för socialisationsprocessen i skolan och som inte skapas av målmedvetna handlingar utan sker 

mellan individer. Elever utvecklas i undervisningen när de deltar i en meningsfull social 

sammankomst, när de lär av varandra och agerar som delar av en mellanmänsklig läroprocess. 

 



9 

 

2.3 Lärares betydelse för elevers välmående 

Skolan har betydelse för ungdomars psykiska hälsa då mycket tid spenderas där. Flera 

ungdomar betonar vikten av en god relation till lärare då det kan förhindra både stress, 

depressioner, våld och mobbning (SOU 2006:77). Danielsen, Samdal,
 
Hetland och Wold 

(2009) har kommit fram till att tillfredställelse i skolan hör ihop med tillfredställelse i livet 

genom elevers allmänna självkänsla, eftersom skolrelaterat socialt stöd har samband med 

upplevelser även i situationer utanför skolan. En studie gjord av Johnson (2008) utgår ifrån 

elevers perspektiv på hur vardaglig interaktion med lärare hjälpte dem att hantera motgångar. 

Lärare som känner dem väl, är intresserade av deras liv och träffar elever ofta, har en positiv 

inverkan på elevers känsla av välmående. Elever värdesätter lärare som lyssnar på dem och 

som är bra på att lära ut. Studien visar även att det finns ett samband mellan elevers 

välmående och att kunna det grundläggande i skolan.  

 

2.4 Elevers känsla av tillhörighet och skolprestationer 

Ungdomars psykiska hälsa påverkas i stor utsträckning av deras kompetenser (SOU 2006:77). 

Det finns flera studier som har intresserat sig för samband mellan elevers känsla av 

tillhörighet och deras skolprestationer. I en studie av Certo,
 
Cauley och

 
Chafin (2003) visar de 

på att elever som känner tillhörighet till skolan har en mer positiv attityd till skolan, lärare och 

andra elever och visar ett större engagemang och prestation. Lärare spelar en stor roll i 

avgörandet om elever känner att någon bryr sig om dem och upplever en känsla av 

tillhörighet. Anderman (2003) menar att elevers känsla av tillhörighet till skolan inte bara har 

att göra med skolprestationer utan också de mellanmänskliga relationer som upplevs i 

klassrummen. Känslan av tillhörighet ökar när lärare främjar anpassade skolmiljöer och 

mellanmänskliga sammanhang i deras klassrum. Niebuhr och Niebuhr (1999) har visat att 

relationen mellan elev och lärare är av stor vikt i samband med elevers presterande. Lärarens 

vilja att låta eleverna lära känna dem är ett sätt att få eleverna att jobba hårdare och på så sätt 

öka deras chanser till att lyckas i skolan. 

 

2.5 Lärares roll 

Binbach (2006) anser att den litteratur som finns kring socialt samspel ägnar sig åt eleverna 

och inte åt lärarna som ett sätt att nå positiv förändring. Problemet anser han ligger hos 

vuxenvärlden, det vill säga på föräldrar och lärare då de brister i samverkan, kommunikation 

och gemensamma normer och inte hos eleverna. Han tycker att problemet inte ligger i att 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Certo,%20Janine%20L.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Cauley,%20Kathleen%20M.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Chafin,%20Carl%22%7C%7Csl~~rl','');
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skolan har få lärare utan att vuxenvärlden har brist på tid och engagemang, att många vuxna 

har dragit sig undan och lärare har tagit över föräldrarollen. Han menar också att 

lärarutbildningen lägger tyngdpunkten på ämneskunskap medan bland annat samspelet mellan 

lärare och elev får mindre betydelse. Arnon och
 

Reichel (2007) har undersökt hur 

lärarstudenter ser på bilden av lärare. De ansåg att det var viktigare med personliga 

egenskaper än professionell kunskap men de menar att personliga egenskaper och 

professionell kunskap är integrerade och kompletterar varandra. I en undersökning av Birnik 

(1999) uppfattade lärare att deras roll var att upprätthålla regler och leda verksamheten 

framåt. De skulle också ge eleverna självförtroende, stärka elevernas identiteter och genom att 

aktivt lyssna på elever göra dem synliga och bekräfta dem.  

 

Yoon (2002) har i sin studie kommit fram till att stress påverkar lärares inställning till att 

undervisa men också kvaliteten på relationerna med elever då stress kan skapa negativa 

känslor som i sin tur påverkar interaktionen med eleverna. Därför anser hon att stress kan vara 

en viktig dimension att ta hänsyn till vid försök att förstå negativa relationer mellan elev och 

lärare. Johnson (2009) har funnit att lärares tillfredsställelse leder till positiva resultat med 

elevers lärande och känsla av tillhörighet. De som upplever tillfredsställelse på arbetet är 

mindre frånvarande och ses av eleverna som lärare som uppskattar att lära ut. En stark relation 

mellan elev och lärare kan påverka elever till engagemang och skapa en bra lärandemiljö.  

 

2.6 Elevers syn på bra lärare 

Enligt Johnson (2008) menar elever att lärare kan vara en modell för positivt tänkande och i 

relationen med lärare är det viktigt att lärare kan ha roligt och skämta, att de är sig själva och 

respekterar elever som människor. Elever menar att lärare har möjlighet att göra skillnad i 

deras liv genom att aktivt fokusera på de små sakerna. Även Aspelin (1999a) framhåller 

vikten av att observera det sociala livets små nyanser och menar att sociala system kan förstås 

genom att få insikt i hur relationerna byggs upp i skolklassens mikrovärld. Certo,
 
Cauley och

 

Chafin (2003) tar i sin undersökning upp faktorer som handlar om lärares personlighet. Den 

vanligaste förklaringen elever använder för att beskriva hur lärare visar omtanke är att de 

lyssnar. Lärare motiverar elever genom att relatera till dem, uppmuntra dem, vara hjälpsamma 

och lyssna. Whitney, Leonard, Leonard, Camelio & Camelio (2005/2006) tar i sin studie upp 

att det som elever anser kännetecknar en bra lärare är att beröra, ha en omtänksam 

personlighet och att vara professionell.  

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Certo,%20Janine%20L.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Cauley,%20Kathleen%20M.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Chafin,%20Carl%22%7C%7Csl~~rl','');
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2.7 Relationsmedvetenhet 

Övergripande mål för relationsmedveten pedagogik är att bygga stabila sociala band, vilket är 

en förutsättning för barns kognitiva utveckling och en produktiv undervisning. Genom att 

använda sig av relationsmedveten pedagogik kan lärare vara medvetna om vilka konsekvenser 

deras handlande får för eleverna. Läraren har ansvar för samspelet i klassrummet men har 

ingen terapeutisk roll där läraren ansvarar för de enskilda elevernas inre affekter (Aspelin, 

1999a). Partanen (2007) skriver att positiva och stödjande relationer är viktiga för alla 

människor men att det finns en baksida med vårt fokus på relationer idag. Relationen i skolans 

sammanhang handlar om två parter som samspelar utifrån ett gemensamt mål om att skapa 

lärande och utveckling. Därför menar han att det är den lärande relationen som bör finnas i 

skolan, där det tydliggörs att elev och lärare har olika roller. Även en lärande relation kan vara 

empatisk, lyhörd och nyfiken men den ska också vara tydlig med vilka roller de inblandade 

har och målet med skolans verksamhet. Vuxna i skolan behöver sätta gränser kring sin egen 

roll och tydliggöra den. Han menar att när relationen mellan elev och lärare blir ett 

självändamål tappar läraren sin roll och det blir förvirrande för eleven. I en modern 

pedagogisk grundsyn är elevens lärande målet och lärarens förhållningssätt, pedagogiska 

arbetssätt, läromedel och lärandemiljön är olika verktyg för att nå det målet.   

 

2.8 Skolkuratorns arbete 

Skolkuratorns arbetsuppgifter innebär att stödja och samtala med elever som på olika sätt har 

det svårt i skolan. I arbetet ingår samarbete med föräldrar, övrig skolpersonal och 

elevvårdsteam. Inom skolan är skolkuratorn den enda yrkesgrupp med utbildning inom socialt 

arbete. Det finns inget krav på att det ska finnas en skolkurator på varje skola och det saknas 

ofta en tydlig arbetsbeskrivning (Akademikerförbundet SSR, 2009). Skolkuratorn har en 

yrkesmässig kunskap om relationer och kommunikation mellan människor. Socialt arbete i 

skolan kan utföras på fyra olika nivåer som är individnivå, gruppnivå, organisationsnivå samt 

samhällsnivå. Ett övergripande uppdrag är att bidra till en miljö som främjar lärande, 

utveckling och god hälsa för elever. Skolkuratorn kan med sina kunskaper se till helheten i 

skolan och hur olika faktorer påverkar individer och grupper (Sveriges skolkuratorers 

förening, 2010). 
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3. Material och metod 

I detta kapitel kommer valda metoder och tillvägagångssätt för undersökningen och analysen 

att presenteras. Genomförandet av undersökningen och analysen kommer att beskrivas och 

diskuteras utifrån etiska överväganden och forskningsresonemang. 

 

3.1 Kvalitativ studie  

Vår undersökning har ett kvalitativt perspektiv då vi vill beskriva elevers, lärares och 

skolkuratorns uppfattningar om bra lärare. Svenning (2003) skriver att den övergripande 

tanken med kvalitativa undersökningar är att exemplifiera för att sedan dra slutsatser. Detta 

gjordes genom att intervjua elever i fokusgrupper, ta del av lärares åsikter genom skriftliga 

svar på tre halvstrukturerade frågor samt genom en intervju med skolans kurator. Kvale & 

Brinkmann (2009) skriver att syftet med den kvalitativa intervjun är att förstå ämnen från den 

levda vardagsvärlden ur den intervjuades egna perspektiv.  

 

3.2 Datainsamling 

Anledningen till valet av att intervjua elever i årskurs nio är att de gått många år i grundskolan 

och därför har erfarenheter av flera olika lärare. I grundskolan tror vi också att elever har mer 

kontakt med lärare än i gymnasiet vilket ytterligare motiverar valet av intervjupersoner i 

årskurs nio. Kontakt togs med rektorn på en grundskola i en kommun i norra Sverige som har 

fyra klasser i årskurs nio. Rektorn kontaktade i sin tur de ansvariga klasslärarna för att 

bestämma tid för intervjuer med eleverna. De elever som går i årskurs nio har fyllt femton år 

vilket gör att vi inte behöver målsmans godkännande för att göra intervjuer. Enligt Lag 

2003:460 om etikprövning av forskning som avser människor får en forskningsperson som 

fyllt 15 år, om den inser vad forskningen innebär för hans eller hennes del, själv informeras 

om och samtycka till forskningen. 

 

I samband med att intervjuerna med eleverna genomfördes gav vi lärare ett formulär med tre 

frågor som de antingen kunde fylla i och lämna tillbaka till oss på plats, lämna i skolans 

expedition eller skicka svaren via e-post till oss vid ett annat tillfälle. Formulären innehöll 

halvstrukturerade frågor som enligt Lantz (2007) innebär konkreta frågor som belyser 

aspekter av det teoretiska begrepp som ska undersökas. Vi valde detta sätt för att det inte var 

möjligt att genomföra en fokusgrupp med lärare då deras brist på tid var den främsta 

anledningen. Ytterligare en anledning var att fokus för vår undersökning ligger på elevernas 
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uppfattningar och svaren från lärarna ska endast vara en motvikt för en enklare jämförelse. 

Frågeformulär delades ut till 14 lärare och vi fick svar ifrån 7 stycken lärare. Bortfallet anser 

vi är inte av stor betydelse i denna undersökning då det är en kvalitativ undersökning med 

fokus på elevernas attityder. Svenning (2003) menar att bortfall kan snedvrida 

undersökningens resultat då de som inte svarade kan tillhöra en speciell kategori. Eftersom 

syftet med undersökningen inte var att jämföra olika lärare eller skolor anser vi att bortfallet 

inte påverkar resultaten i någon stor utsträckning. 

 

Förutom att undersöka elever och lärares syn på en bra lärare intervjuade vi även skolans 

kurator. Detta för att få in socialarbetarens roll i sammanhanget då en del av skolkuratorns 

arbete är att stärka relationer mellan elev och lärare. Därför kan det vara av vikt att veta hur 

både elever, lärare och skolkurator ser på relationer mellan elev och lärare men skolkuratorns 

del i studien har ett mindre utrymme då studiens fokus är på elevers uppfattningar. Intervjun 

gjordes med halvstrukturerade frågor och skedde i samband med att vi var på skolan.  

 

3.2.1 Fokusgrupper  

Valet att genomföra halvstrukturerade intervjuer genom fokusgrupper med eleverna gjordes 

för att samla in data och därmed undersöka hur elever beskriver en bra lärare. Svenning 

(2003) beskriver att intervjua personer i grupp liknar mer en diskussion där huvudmålet är att 

fånga en koncensusuppfattning. Thomsson (2002) skriver att gruppintervjuer gör att man får 

annan information än vid enskilda intervjuer, vissa saker kan få stort utrymme medan det 

finns sådant som inte diskuteras men som skulle komma fram i enskilda intervjuer. Detta 

anser vi inte är något problem då vårt syfte inte är att komma åt enskilda personers åsikter om 

specifika lärare eller situationer utan att undersöka elevers gemensamma åsikter om bra lärare. 

Thomsson menar att i studier när teman undersöks är gruppintervjuer lämpligast då de mycket 

väl kan diskuteras utan att deltagarna behöver utlämna sig. Enligt Wibeck (2000) är en fördel 

med fokusgrupper att det ger möjlighet till att upptäcka ämnen som annars inte blir belysta. 

Hon menar att det i gruppintervjuer kommer fram fler olika idéer än i enskilda intervjuer. 

Detta är ytterligare en anledning till varför vi valde fokusgrupper istället för enskilda 

intervjuer. Vi ville att eleverna tillsammans skulle diskutera fram vad de ansåg var viktigt hos 

en bra lärare för att sedan hjälpas åt att beskriva hur de lärarna gör detta på ett konkret sätt. 

 

Antalet grupper som behövs för att studiens resultat ska bli tillfredsställande beror en del på 

tids- och resurstillgång men tre grupper är ett minimum. I varje fokusgrupp bör antalet 
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deltagare inte vara färre än fyra och inte fler än sex personer (Wibeck, 2000). Svenning 

(2003) menar att grupper med 6-7 personer anses vara lagom för att alla ska kunna komma till 

tals och Thomsson (2002) föreslår att gruppintervjuer kan bestå av upp till åtta till nio 

personer. Vi har utifrån detta valt att ha fyra fokusgrupper då skolan vi gjorde undersökningen 

på har fyra stycken klasser i årskurs nio. Skolan informerades om att vi ville intervjua 6-8 

elever i varje grupp. Alla fyra grupperna bestod av 6-8 elever och totalt intervjuade vi 29 

elever. Varje ansvarig klasslärare fick själva bestämma hur urvalet skulle ske utifrån om 

eleverna var färdiga med uppgifter. 

 

Att vara två intervjuare vid gruppintervjuer anser Thomsson (2002) kan vara en fördel då 

fokus kan läggas på olika saker och det kan vara lättare att vara mer uppmärksam på vad 

deltagarna i intervjun säger, man kompletterar varandra. Hon menar att en nackdel med att 

vara två intervjuare kan vara att varandras tankekedjor kan avbrytas, saker kan falla mellan 

stolarna och att följdfrågor inte alltid blir ställda. Thomsson skriver vidare att om det är en 

gruppintervju med flera deltagare kan det dock vara en fördel att vara två intervjuare, då det 

ställs krav på uppmärksamhet både på samspelet i gruppen och på vad som förmedlas och det 

är svårt att ensam klara av det. Vi valde att tillsammans genomföra alla intervjuer med 

fokusgrupperna då vi ansåg att vi skulle ha större möjlighet att fånga upp det som sades och 

att vi även kunde fördela uppgifter emellan oss. Den ena av oss hade fokus på att anteckna, 

medan den andra hade fokus på att föra diskussionen framåt. 

 

3.3 Transkribering  

Intervjuerna med fokusgrupperna och skolkuratorn spelades in med en diktafon för att vi inte 

skulle gå miste om viktig information. Thomsson (2002) skriver att för att kunna arbeta med 

intervjuerna i analyserna måste inspelningen transkriberas. Hon menar att lyssna igenom 

intervjuerna nästan alltid ger en annan upplevelse än då intervjun genomfördes eftersom hela 

samtalet kan höras som en helhet och då kan reflektioner göras som var omöjliga under 

samtalet. Enligt Wibeck (2000) finns det tre transkriptionsnivåer där nivå tre innebär att 

återge det huvudsakliga i innehållet av det som sägs och inte helt ordagrant som i nivå ett och 

två. Vi var inte ute efter att detaljerat återge vad eleverna och skolkuratorn sa i intervjuerna 

utan var intresserade av det som sades i stora drag och därför valde vi att transkribera enligt 

nivå tre. Transkriberingen genomfördes tillsammans för att gemensamt kunna göra 

reflektioner under genomlyssnandet och för att inte missa något av det som sades. 
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3.4 Analys av insamlad data 

Vi valde att kvalitativt analysera innehållet i de intervjuer vi genomförde med 

fokusgrupperna, skolkuratorn och lärarnas svar utifrån deras egna begrepp. Wibeck (2000) 

skriver att ett syfte som är vanligt med analys av materialet från fokusgrupper är att komma åt 

innehållet av det som sägs. Hon menar att analysen av fokusgruppsdata handlar om att koda 

materialet, dela upp det i enheter och söka efter trender och mönster. Intervjuerna med 

fokusgrupperna genomfördes på sådant sätt att eleverna själva fick komma fram till de 

begrepp de tyckte kännetecknar en bra lärare. I analysen av vårt material fick vi därför sortera 

dessa begrepp för att hitta mönster i elevernas svar. Wibeck skriver att det centrala i 

analysprocessen är att hitta mönster, göra jämförelser och jämföra olika data mot varandra. 

Hon skriver även att en av forskarens uppgifter är att dra slutsatser från det som hittats i 

materialet och att skildra verkligheten som den upplevs av andra. När det gäller lärarnas svar 

gjorde vi även där en sammanställning av svaren för att sedan också jämföra med elevernas 

begrepp. I analysen jämfördes elevernas och lärarnas svar för att se vad som stämmer överens 

och skiljer sig åt. Skolkuratorns intervju sammanfattades utifrån de halvstrukturerade frågorna 

som ställdes under intervjun. 

 

3.5 Etiskt övervägande  

Enligt Wibeck (2000) är fokusgrupper mer etiskt tilltalande än mer styrda intervjuer då 

människor i högre grad får komma till tals på egna villkor. Vi valde att inte i förhand välja ut 

några begrepp för eleverna att diskutera kring utan de fick själva komma på de begreppen som 

de förknippar med en bra lärare. Då ämnet inte är känsligt såg vi inget problem med att 

genomföra dessa intervjuer i grupp. Det var heller inte intresserant att ta del av personliga 

erfarenheter och situationer av bra lärare, vilket även talades om i början av alla intervjuer. 

 

Kvale & Brinkmann (2009) skriver att informerat samtycke innebär att undersöknings-

personerna informeras om det allmänna syftet med undersökningen, hur den är upplagd och 

om risker och fördelar med deltagandet. Det innebär också att undersökningspersonerna deltar 

frivilligt och har rätt att dra sig ur. Vid kontakten med rektorn förklarades syftet med vår 

studie och sedan förklarades ytterligare innebörden av den vid intervjutillfället och vi talade 

om att deltagandet var frivilligt. Vi talade även om att intervjuerna spelades in med en 

diktafon men endast i syfte att för oss själva komma ihåg vad som sagts, därefter raderades de 

inspelade intervjuerna.  
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Enligt Kvale & Brinkmann (2009) innebär konfidentialitet att privata data som identifierar 

deltagarna inte kommer att avslöjas. Det var inte intressant för oss att kunna identifiera olika 

personers åsikter eller erfarenheter varav konfidentialitet kunde garanteras för deltagarna. 

Varken namn på skolan eller orten var heller inte av intresse. Även detta var något som alla 

deltagare informerades om. 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet har att göra med tolkningen av det som observerats, att verkligen studera det som 

avses att bli studerat (Wibeck, 2000). I vår undersökning gick vi in i intervjuerna med strävan 

att inte själva definiera begrepp för eleverna om vad en bra lärare är. I några av intervjuerna 

med fokusgrupperna var det svårare att få igång diskussionen men vi gav inte eleverna 

begrepp. Det material som vi fått utifrån dessa intervjuer är därför elevernas egna åsikter och 

definitioner, varav det som undersökts är det som avsågs att bli undersökt. 

 

Reliabilitet är att olika forskare oberoende av varandra ska komma fram till samma resultat 

när de studerar ett material (Wibeck, 2000). Kraven på reliabilitet är högre för en kvantitativ 

undersökning då en kvalitativ studie är mer exemplifierande än generaliserande. Man kan höja 

undersökningens reliabilitet genom att ha klara definitioner på begrepp man använder vid 

intervjuundersökningar (Svenning, 2003). I detta metodavsnitt har det förklarats hur vi gått 

tillväga för att genomföra undersökningen men eftersom eleverna själva fick komma fram till 

begrepp är det inte säkert att det skulle bli likadant vid ett annat tillfälle. Under intervjuerna 

med eleverna och skolkuratorn ställdes följdfrågor för att förtydliga vad som menades vilket 

kan ha påverkat reliabiliteten. För att undvika att gå miste om viktiga saker från intervjuerna 

har vi tillsammans transkriberat och analyserat materialet. 

 

3.7 Generaliserbarhet 

Syftet med fokusgrupper är inte att dra generella slutsatser om hela populationer. Det kan 

istället handla om lösa generaliseringar som kopplas samman med vissa kategorier av 

människor, forskaren kan urskilja tendenser som gäller för en viss grupp (Wibeck, 2000). Vi 

kan med våra resultat inte göra någon generaliserbar slutsats att detta skulle gälla för alla 

elever, lärare och skolkuratorer. Däremot tror vi att resultaten från fokusgrupperna kan 

stämma överens med många elevers uppfattningar om hur bra lärare är.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Under detta avsnitt kommer det att presenteras teorier om socialisering, sociala roller, 

resiliens och känsla av sammanhang som är utgångspunkter för att i analysen ge en ökad 

förståelse för resultaten. Teorierna ska tillsammans komplettera varandra för att bidra med 

en förståelse av elevers, lärares och skolkuratorns uppfattning om relationer mellan elev och 

lärare.  

 

4.1 Socialisation 

Giddens (2007) definierar socialisation som en process där barnet från att vara hjälplöst blir 

gradvis medvetet och får kunskaper och färdigheter som gör att barnet passar in i den kultur 

där han eller hon fötts. Under socialiseringsprocessen lär sig barnet av hur äldre uppför sig 

och tar till sig deras värderingar, normer och beteenden. 

 

Socialisationen består av två olika faser som var och en innehåller olika socialisationsagenter. 

Begreppet socialisationsagenter definieras som grupper eller sociala sammanhang där viktiga 

socialisationsprocesser sker. Den första fasen kallas primär socialisation och sker tidigt i 

barnets liv och är den mest intensiva perioden när det gäller kulturell inlärning och under 

denna fas är familjen den viktigaste socialisationsagenten. Den sekundära socialisationen är 

den andra fasen och sker under den senare barndomen och ungdomstiden och i denna fas tar 

andra socialisationsagenter över en del av fostrandet av barnet från familjen. Sådana 

socialisationsagenter kan vara skola, vänner, media och olika organisationer. Socialt samspel i 

dessa sammanhang bidrar till att människor lär sig värderingar, normer och åsikter. En viktig 

socialisationsagent för barnet är skolan där utbildning utgör en formell process där elever lär 

sig bestämda ämnen. Skolan är även i ett annat avseende en socialisationsagent då barnen 

förväntas sitta stilla, vara tysta, komma i tid till lektionerna och göra som lärare säger 

(Giddens, 2007). 

 

4.2 Sociala roller 

Goffman (2009) menar att när en person träffar en annan försöker den skaffa så mycket 

information om den personen som möjligt. Upplysningar bidrar till att definiera situationen 

och gör att personerna i förväg vet vad som kan förväntas av varandra. Med stöd av tidigare 

erfarenheter kan en person utgå ifrån att det är sannolikt att bara individer av ett speciellt slag 
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påträffas i en viss bestämd miljö. En individs handlingar påverkar hur andra kommer att 

definiera situationen.   

 

När en individ spelar samma roll inför samma personer vid olika tillfällen uppstår sannolikt 

ett socialt samband. En social roll är realiserandet av skyldigheter och rättigheter som är 

knutna till en given status. En person förväntar sig att en person med en viss roll har de 

egenskaper som förknippas med rollen. Om en persons handlingar ska bli meningsfulla för 

andra måste personen uttrycka det som förknippas med rollen (Goffman, 2009). 

 

Den del av en persons roll som regelbundet gör att personer definierar situationen på ett visst 

sätt kallas fasad. Roller socialiseras, formas och omformas för att passa in i förutsättningar 

och förväntningar som finns i den miljön där rollen framförs. Roller framförs inom ramar som 

är platsbundna där en speciell aktivitet regelbundet äger rum. Om en falsk fasad visas kan det 

vilseleda och handla om bristande överensstämmelse mellan det som förväntas och det som 

faktiskt framförs (Goffman, 2009). 

 

Den definition av en situation som en person har skapas genom samarbete med andra. En 

grupp personer som tillsammans skapar en rutin för att kunna bevara en given definition av 

situationen kallas enligt Goffman för team. Vidare menar han att varje person strävar efter att 

lära sig sin plats och hålla sig till den för att bevara balansen för interaktionen. När individer 

träffas håller sig var och en av dem till sin roll men ibland kan rollomkastningar ske. De 

sociala system som skapats och upprätthålls genom en välordnad social interaktion hamnar i 

ett upplösningstillstånd där deltagarna inte vet hur de ska bete sig (Goffman, 2009). 

 

4.3 Resiliens 

Alla har individuella sätt att reagera på stress eller risk och resiliens handlar om barnets 

motståndskraft mot att utveckla psykiska problem. Barn som visar på effektiv och 

framgångsrik anpassning trots att de utsätts för hotande miljöer eller kriser har utvecklat 

resiliens (Borge, 2005). 

 

Det är viktigt att utveckla social kompetens för att kunna möta utmaningar under uppväxten 

och senare i vuxenlivet. Barn som utvecklat resiliens har olika funktioner och kompetenser för 

att hantera stress och risk. Social kompetens är något av det viktigaste barn ska lära sig under 
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uppväxten. Social kompetens innebär intellektuell-, emotionell- och beteendemässig funktion. 

Skolprestationer är ett exempel på intellektuell funktion och kan vara en skyddsfaktor för ett 

barn som utsätts för svåra förhållanden. Skyddsfaktorer kan ha indirekt effekt på ett barns 

utveckling av psykosocial funktion. En annan sådan skyddsfaktor kan vara sociala nätverk 

som kan öka ett barns självförtroende. Oavsett om ett barn utsätts för risk eller inte har barnet 

rätt att få utvecklas både emotionellt, socialt och i förhållande till skolprestationer (Borge, 

2005). 

 

Barns självuppfattning är mycket viktig och de behöver utveckla en tro på sin kapacitet att 

hantera stress och risker. Genom att stärka barn kognitivt, socialt och beteendemässigt gör 

man dem mindre sårbara för olika problem. Sociala sammanhang som förskola och skola kan 

stärka resiliensprocesser genom socialt beröm och uppmuntran för att stärka barns självbild 

och därigenom skyddar det mot stress. Det som främjar utvecklingen av resiliens är att lyckas 

med något, att få beröm och uppmuntran genom social kontakt och aktivitet (Borge, 2005).  

 

4.4 Känsla av sammanhang 

Antonovsky (2005) definierar Känsla av sammanhang (KASAM) som i vilken utsträckning en 

person har en genomgripande, varaktig och dynamisk tillit till att sin inre och yttre värld är 

förutsägbar samt att det finns en hög sannolikhet att saker kommer att gå så bra som man kan 

förvänta sig. I känsla av sammanhang finns tre viktiga begrepp som är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

Begriplighet handlar om i vilken utsträckning en person upplever att inre och yttre stimuli är 

förståeliga där informationen är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig. En person 

med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli som hon eller han kommer att 

möta är förutsägbara eller att de går att förklara och ordna om de kommer som överraskningar 

(Antonovsky, 2005).  

 

Begreppet hanterbarhet syftar på i vilken grad en person upplever att det finns resurser till ens 

förfogande som hon eller han kan ta hjälp av för att möta de krav som ställs av de stimuli som 

personen ständigt möter. En person som har en hög känsla av hanterbarhet känner sig inte 

som ett offer för omständigheterna eller tycker inte att livet är orättvist (Antonovsky, 2005). 
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Det tredje begreppet i känsla av sammanhang är meningsfullhet som är i vilken utsträckning 

en person känner att livet har en känslomässig betydelse, att åtminstone en del av livets 

problem och krav är värda att investera energi och att engagera sig i samt är utmaningar som 

välkomnas mer än att se dem som bördor. En person som har en hög känsla av meningsfullhet 

är inte rädd för att konfrontera utmaningen, försöker se mening i den och gör sitt bästa för att 

komma igenom den (Antonovsky, 2005). 

 

Känsla av sammanhang kan då förklaras som i vilken utsträckning en person har en känsla av 

tillit till att stimuli från sin inre och yttre värld är förutsägbara och begripliga, att resurser 

finns tillgängliga för att möta krav som dessa stimuli ställer och att dessa krav ses som 

utmaningar som är värda investering och engagemang (Antonovsky, 2005). 

 

Olika livserfarenheter leder till olika stark känsla av sammanhang och det påverkas av vilket 

gensvar barn får på sitt beteende. Ett barn är sårbart och tar till sig beteenden, förmågor, 

attityder och värderingar som behövs för att skapa en social identitet. När barnet blir äldre 

ställs det inför en vidare värld som innehåller mer än bara en omsorgsperson och består av 

fyra områden som är föräldrar, vänner, skola och media. I dagens samhälle kan detta bli ett 

problem, framförallt när det gäller förutsägbarhet. Ett barn kan få olika svar på samma sak 

från de fyra olika områdena. Det är först i det tidiga vuxenlivet som en persons nivå av känsla 

av sammanhang blir mer eller mindre definitiv och det bygger på tidigare erfarenheter 

(Antonovsky, 2005). 

 

De fyra teorierna om socialisation, sociala roller, resiliens och känsla av sammanhang ska 

bidra med en förståelse av olika delar av resultatet. Tidigare forskning visar att hur elever ser 

på bra lärare är komplext och det är ingen av dessa teorier som ensam kan förklara detta. 

Ingen utav teorierna är mer eller mindre relevant för förståelsen utan de kompletterar 

varandra.  
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultaten av våra intervjuer och svar från frågeformulären. Först 

kommer lärarnas svar om vad de tror att elever uppskattar hos en bra lärare. Efter det 

presenteras elevernas synpunkter om hur de anser att en bra lärare är. Därefter kommer 

resultaten av elevers och lärares svar om det konkreta som en bra lärare gör att analyseras 

utifrån teorier och tidigare forskning. Deras svar kommer sedan att jämföras för att se 

likheter och skillnader. Vidare presenteras en sammanställning av skolkuratorns intervju 

vilken kopplas till teorier. Slutligen analyseras elevers, lärares och skolkuratorns förslag på 

hur relationer mellan elever och lärare kan förbättras med koppling till teorier och tidigare 

forskning. Avslutningsvis presenteras en slutsats av resultatet. 

 

5.1 Vad tror lärare att elever uppskattar hos en lärare? 

Lärarna fick svara på vad de tror att elever uppskattar hos en lärare. Detta därför att det är 

intressant att se om det stämmer överens med hur eleverna tycker att en bra lärare är. Det 

lämnades in sju stycken svar från lärarna och många egenskaper togs upp av flera lärare som 

något de tror att elever uppskattar hos en bra lärare. 

 

Det var fyra lärare som tror att elever uppskattar en lärare med humor. Tre lärare tror att 

elever vill ha en rättvis lärare och två lärare tror att social förmåga uppskattas av elever. Det 

är två lärare som tror att elever uppskattar en lärare som är tydlig, en av dessa lärare nämnde 

också ett bra bemötande. En annan lärare svarade tydlighet och konsekvent uppträdande, samt 

att läraren är kunnig, väl förberedd och har variation i undervisningen. En lärare tog upp 

ämneskunskaper och en annan tror att elever uppskattar att lärare kan ändra sig och att de gör 

undervisningen intressant. En tredje lärare tror också att elever uppskattar om lärare kan sitt 

ämne. Samma lärare tog även upp att lärare ska vara personlig utan att vara privat samt att 

vara öppen och ärlig som något som uppskattas. En lärare tror att elever uppskattar lärare som 

respekterar eleven och gör att eleven känner sig sedd. En lärare tror att elever uppskattar om 

läraren är glad och vänlig, att läraren förklarar bra och bryr sig. En annan lärare nämnde att 

bemöta elever som vuxna och att vara öppen för elevernas förslag uppskattas av elever. 

 

5.2 Hur tycker elever att en bra lärare är? 

Varje fokusgrupp fick börja med att beskriva hur en bra lärare är för att därefter enas om 

några begrepp som de ansåg var de viktigaste egenskaperna hos en bra lärare. Intervjuerna 
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som gjordes bestod av fyra grupper med totalt 29 elever. Den första fokusgruppen bestod av 

sju elever varav fyra tjejer och tre killar som anmälde sig att delta frivilligt. I grupp två var det 

åtta deltagare varav två tjejer och sex killar. De anmälde sig frivilligt med förutsättning att de 

var klara med skoluppgifter. I den tredje gruppen deltog åtta elever med hälften killar och 

hälften tjejer som anmälde sig frivilligt. Den fjärde och sista gruppen bestod av sex deltagare 

med hälften killar och tjejer, de var utvalda av läraren utifrån att de var klara med 

skoluppgifter. 

 

Eleverna i fokusgrupp ett svarade att en bra lärare är snäll, schysst och låter dem få sluta 

tidigare. Läraren ska vara sträng och snäll men inte för snäll. Det innebär för eleverna att 

läraren ska ha regler men inte vara elak. I grupp fyra tycker eleverna att en bra lärare ska vara 

hjälpsam, inte vara för sträng och ska våga säga ifrån. Läraren ska kunna göra det som behövs 

men inte vara sur och påpeka saker hela tiden.  

 

”Och inte så här typ påpeka minsta lilla grej, om man typ pratar men nån och så där” (Grupp 4) 

”Tillexempel när många pratar sådär ganska högt då ska man inte bli förbannad på direkten på att man pratar” 

(Grupp 1) 

 

Eleverna i fokusgrupp två svarade att en bra lärare ska ha koll på vad den gör och fungera 

som en kunskapsbok mer än att kasta ut information som eleverna ska lära sig. Fokusgrupp 

fyra tycker att lärare inte ska tvinga elever att göra saker som exempelvis att redovisa inför 

klassen. Eleverna tycker att lärare ska ha nya metoder för att lära ut, att vara kreativ. Eleverna 

vill att undervisningen ska vara rolig för då lär de sig mer. En lärare ska ha humor så att den 

kan skratta istället för att bli sur. Grupp tre vill ha en lärare som är snäll, rolig, bra på att lära 

ut och som inte lär ut på samma sätt hela tiden. Grupp fyra anser att lärarna ska lyssna på 

eleverna och ge ett svar.  

 

” Ja och så ska dom lyssna på vad man säger och inte, inte lyssna” (Grupp 4) 

 

Eleverna i första gruppen anser att de ska kunna prata med lärarna, framförallt med 

mentorerna. Lärarna ska inte komma för nära eleverna så att de blir kompisar, de ska heller 

inte tvinga elever att kramas med lärare. I andra gruppen tycker de också att relationen inte 

ska vara privat mellan elev och lärare men det är viktigt att läraren har social kompetens.  

 

”De ska vara kul att käka lunch med han men i klassrummet kan han få vara lärare.” (Grupp 2) 
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Eleverna tycker att lärare ska ha en tydlig lärarroll. Med social kompetens menas att läraren 

ska vara en bra ledare för klassen, ska vara lätt att prata med och ha lätt för att lära ut samt 

vara någon som eleverna kan vända sig till. Fokusgrupp tre tycker också att lärare ska ha 

kontakt med eleverna, inte bara som en lärare utan som en kompis, att eleverna kan prata med 

dem om annat än bara skolämnet. 

 

” Att dom typ har kontakt med oss, så här” (Grupp 3) 

 

I första gruppen tycker de att lärarna ska hålla koll på tiden på lektionerna, både när den 

börjar och slutar. Lärare ska inte ha för kort humör och bli arg för fort, de ska vara bra på att 

förklara och inte ha för bråttom. Eleverna vill att lärarna inte bara ska tänka på läroplanen 

utan på att eleverna hinner med och hjälpa de som behöver extra stöd. I fjärde gruppen vill de 

att det inte ska vara för mycket läxor så att det inte finns tid för fritid men det är okej om det 

är läxor från olika lärare. Lärarna ska även anpassa metoderna och uppgifterna så att det inte 

blir för svårt eller för lätt, de ska hitta en medelnivå så att alla klarar av det. Första gruppen 

anser att lärare inte ska favorisera elever utan ge alla samma möjlighet. Fokusgrupp tre vill att 

lärarna ska behandla alla lika och inte ha någon favorit. Eleverna i fokusgrupp två svarade att 

en bra lärare är personlig och ser varje individ. 

 

”Dom ska inte favorisera elever” (Grupp 1) 

”Se varje individ liksom” (Grupp 2) 

”Inte ha nån favorit, det är hur störande som helst” (Grupp 3) 

 

5.2.1 Elevers definition av en bra lärare 

Utifrån diskussionen om hur en bra lärare är enades de i varje grupp om fyra till fem 

egenskaper som var de viktigaste och presenteras här tillsammans utan någon rangordning: 

 Rättvis  

 Demokratisk 

 Lätt att prata med  

 Tydlig lärarroll 

 Flexibel 

 Bra på att förklara 

 Anpassa undervisningen 

 Nya metoder att lära ut 

 Variera arbetssätt 

 Att lyssna 

 Hjälp vid problem 

 Inte ha kort humör 

 Våga säga ifrån 

 Seriös och engagerad 

 Skön 

 Rolig 

 Att minnas hur det är att vara ung 

och ha humor 
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5.3 Analys av hur en bra lärare är enligt elever och lärare 

Denna del bygger främst på elevernas svar om hur bra lärare är och hur de gör konkret för att 

uppfattas som bra lärare. Här kommer även lärarnas svar från frågeformulären att tas med som 

en motvikt till elevernas beskrivningar av en bra lärare och för att det är intressant att se om 

elever och lärare beskriver en bra lärare på liknande sätt. Nedan presenteras deras svar 

sammanfattade under varje egenskap som eleverna diskuterat fram som en definition av en 

bra lärare. En del av lärarnas svar har placerats under elevernas egna begrepp trots att de inte 

benämnts likadant men då innebörden kan vara densamma. 

 

Det var flera fokusgrupper som tycker att en bra lärare är rättvis. Första gruppen menar att en 

rättvis lärare är snäll men hård. De ska inte favorisera vissa utan behandla alla elever lika, 

detta tycker även grupp tre är viktigt. De anser att en lärare är rättvis om den ger en person lite 

extra hjälp för att eleven har svårare att klara någonting. Grupp ett vill inte att lärare 

berömmer någon som är duktig inför klassen hela tiden eller ger den eleven mer hjälp. 

Eleverna menar att vara snäll men hård är att kunna var hård men rättvis, att ha regler som 

gäller för alla. Det kan kopplas ihop med begriplighet som är en del i teorin om känsla av 

sammanhang och innebär att kunna förvänta sig att möta något som är förståeligt, förutsägbart 

och som går att förklara (Antonovsky, 2005). Elever som behandlas rättvist av en lärare kan 

därför förvänta sig att alltid bli bemött på samma sätt som andra och på så sätt kan känslan av 

begriplighet öka. Att ha en rättvis lärare kan även påverka socialiseringsprocessen som 

innebär att barn lär sig vuxnas värderingar, normer och beteenden (Giddens, 2007). Det kan 

tolkas som att elever som har lärare som är rättvisa lär sig att alla ska behandlas lika och är 

lika mycket värda. Fokusgrupp ett menar att en rättvis lärare också är glad inför klassen och är 

vänlig men ändå har regler, tillexempel att det ska vara tyst i klassrummet. Eleverna menar att 

en lärare fortfarande kan vara positiv även om det finns regler. Detta är även något som finns 

med i lärarnas svar där en lärare tycker att en bra lärare är glad och vänlig.  

 

Grupp två menar att rättvis även är att vara demokratisk och att eleverna vill ha inflytande där 

de får välja bland olika förslag som tillexempel vilken dag det ska vara prov. Med inflytande 

kan det tolkas som att elever vill känna att undervisningen är meningsfull. Detta kan kopplas 

ihop med teorin om känsla av sammanhang där meningsfullhet handlar om att se mening i 

utmaningar och att de är värda att engagera sig i (Antonovsky, 2005). Därmed kan elever som 

känner att undervisningen ger utmaningar känna att skolan är meningsfull. Demokratisk är ett 
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annat sätt att vara rättvis menar eleverna i grupp två, vilket innebär att behandla alla lika och 

inte favoriserar någon. En av lärarna skrev att en bra lärare ska vara rättvis och behandla alla 

lika och en annan menar att lärare ska möta elever individuellt men rättvist. 

 

Det var också fler fokusgrupper som tycker det är viktigt att en lärare ska vara lätt att prata 

med. Grupp två menar att det handlar om att kunna prata om uppgifter och att lärarna förklarar 

bra om elever behöver hjälp. Eleverna tycker att de ska kunna prata med lärarna om annat 

som inte rör skolan men att det har gränser. Eleverna vill själva välja om de vill prata med 

läraren om sitt eget liv. Lärarna ska inte lägga sig i utan vara där så att eleverna känner sig 

trygga hos dem, de ska kunna vända sig till lärarna men de kan alltid hänvisa till kuratorn om 

det är något de inte kan hjälpa till med. Det kan höra ihop med teorin om sociala roller som 

menar att roller formas för att passa in i de förutsättningar och förväntningar som finns där 

rollen framförs (Goffman, 2009). Det kan tolkas som att lärare måste kunna anpassa sig efter 

elevers individuella behov. I grupp tre anser eleverna att en lärare som är lätt att prata med ska 

kunna prata med dem om vad de gjort i helgen och sådana saker. Lätta att prata med innebär 

för eleverna även att lärarna ska vara lätt att förstå när de pratar och förklarar något. Eleverna 

tycker att lärarna ska vara intresserade men att de bara pratar med lärarna om vissa saker, 

samtidigt blir det jobbigt om det bara pratas om skola.  

 

”Man kanske inte ska prata om allt, men mycket, ja allmänna saker, såhär, jag vet inte” (Grupp 3) 

 

När det gäller andra problem som inte gäller skolan tycker eleverna i grupp ett att i alla fall 

mentorerna ska kunna lyssna och försöka uppmuntra. Med att uppmuntra menar de att 

mentorerna ska peppa och säga sådant som att det kommer att bli bättre och tänk på vad du 

tjänar. Certo,
 
Cauley och

 
Chafin (2003) har i sin undersökning kommit fram till att lärare 

motiverar elever genom att uppmuntra dem, lyssna och vara hjälpsamma. Det kan även 

kopplas till teorin om resiliens som menar att barn som får beröm och uppmuntran lättare 

utvecklar motståndskraft mot psykiska problem (Borge, 2005). 

 

Grupp tre vill att det ska finnas en tydlig lärarroll där det finns en gräns för vad som är privat. 

När det gäller tydlig roll anser grupp två att det är någon som de kan se upp till, lära sig av 

och vända sig till. Det ska vara tydligt att läraren inte ska vara som en kompis. I grupp ett 

menar eleverna att på en lektion kan inte lärare och elev vara som bästa kompisar, de ska inte 

heller behandla vissa elever som kompisar och andra som elever. Eleverna tycker att det är 
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viktigt att det finns tydliga roller. Det kan kopplas till socialisationsteorin som menar att 

skolan och lärare kan fungera som socialisationsagenter för elever och att skolan är en del i 

fostrandet av barn (Giddens, 2007). På så sätt kan det tolkas som att lärare blir förebilder för 

elever och genom att det finns tydliga roller lär sig eleverna normer och värderingar.  

 

”Med relationen då ska man ju kunna sätta stopp när det är lektioner och när det inte är lektioner kan man ju 

som börja prata, så man måste veta var gränsen går på olika ställen” (Grupp 1) 

 

När det gäller lärarnas svar från frågeformulären menar en av dem att en bra lärare har 

förmåga att sätta tydliga gränser på ett sätt som accepteras av elever och en annan lärare 

svarade att en lärare ska sätta ramar för vad som är okej. Teorin om resiliens kan kopplas till 

detta då skyddsfaktorer indirekt påverkar barns psykosociala utveckling (Borge, 2005). Det 

kan tolkas som att genom att lärare finns där men på elevers villkor kan de vara en 

skyddsfaktor för eleverna. En lärare svarade att en bra lärare ska kunna säga ifrån och vara en 

tydlig ledare och en annan nämnde tydlighet i frågeformuläret. En lärare svarade att en bra 

lärare är tydlig och konsekvent, en annan skrev att det är att vara tydlig och strukturerad. 

Teorin om sociala roller kan kopplas till detta som menar att en person som har en viss roll 

förväntas ha de egenskaper som förknippas med den rollen (Goffman, 2009). Elever förväntar 

sig att en lärare ska vara som en lärare och det kan tolkas som att det för dem innebär att det 

ska finnas gränser för vad lärarrollen innebär. Även Juul och Jensen (2009) menar att den 

vuxnes ledarskap är viktigt för att eleverna ska ha en vuxen rollmodell att identifiera sig med. 

En tydlig roll kan också kopplas till teorin om känsla av sammanhang där begriplighet handlar 

om förutsägbarhet (Antonovsky, 2005). Begriplighet kan då tolkas som att eleverna förväntar 

sig att läraren ska uppträda som en lärare.   

 

För grupp ett innebär tydlig roll även att vara flexibel när det gäller relationen mellan elever 

och lärare och att läraren ska kunna sätta gränser för vad som gäller på lektioner och på raster. 

Gruppen menar också att vara flexibel som lärare innebär att inte gå för fort fram och att om 

eleverna inte förstått ska läraren gå igenom det tills att alla förstår. Även om läraren tycker att 

de gått igenom något flera gånger så menar eleverna att det inte spelar någon roll hur många 

gånger en lärare går igenom det, för alla måste förstå. Anderman (2003) skriver om att elevers 

känsla av tillhörighet ökar när lärare anpassar skolmiljöer. Det kan tolkas som att om lärare 

kan vara flexibla och anpassa sig efter elevers behov kan det bidra till att elever känner större 

tillhörighet till skolan. Flexibel innebär för grupp ett också att lärare ska hålla koll på tiderna 
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och inte dra över för eleverna vill inte komma för sent till nästa lektion. Det kan kopplas till 

socialisationsteorin som menar att skolan är en socialisationsagent då eleverna lär sig komma 

i tid, vara tysta och stilla samt göra som läraren säger (Giddens, 2007). Denna teori kan 

förklara att om lärare inte kan hålla tiderna lär sig eleverna att det inte är något som är viktigt. 

Att vara flexibel handlar för eleverna också om att lärarna inte ska hålla kvar dem om det inte 

finns något att göra, att de kan få sluta tidigare. Det kan kopplas till meningsfullhet i teorin 

om känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005) och kan tolkas som att elever vill att 

lektionernas innehåll ska innehålla utmaningar. Även bland lärarnas svar finns det två lärare 

som svarade att en bra lärare är flexibel. 

 

Lärare ska vara bra på att förklara menar grupp ett och det innebär att skriva tydligt på 

tavlan. Det är också att se till att alla har förstått, även de som inte säger till att de inte förstår. 

Detta kan göras genom att fråga om det är någon som inte har förstått för då är det fler som 

räcker upp handen, för frågar en lärare om alla förstått är det ingen som vågar säga till. Det 

kan uppfattas som att elever vill att det som läraren går igenom ska vara begripligt, vilket kan 

kopplas till teorin om känsla av sammanhang som beskriver att en person ska uppleva att 

information är förståelig, sammanhängande och tydlig (Antonovsky, 2005). Detta kan tolkas 

som att om en elev har en hög känsla av begriplighet finns förväntningar på att läraren ska 

vara förutsägbar när det gäller att kunna förklara på ett bra sätt.  

 

”Det går ofta för fort så man inte fattar det, asså att vi går för fort så då glömmer man bort det när man nyss 

har lärt sig det” (Grupp 1) 

 

Eleverna i fokusgrupp ett tycker att läraren inte ska ha för bråttom och ska förklara så att 

eleverna kommer ihåg. Det kan handla om att göra någonting extra så att eleverna inte bara 

skriver rätt av tavlan. Det kan tolkas som att elever vill lära sig och att en bra lärare tar det 

ansvaret, vilket kan kopplas till teorin om resiliens (Borge, 2005) som menar att 

skolprestationer är en skyddsfaktor. En av lärarna svarade att en lärare ska vara bra på att 

förklara och en annan menar att en lärare ska ha förmåga att väcka intresse. 

 

Med att anpassa undervisningen menar eleverna i grupp fyra att om någon har problem med 

en uppgift kan den få en lättare och om någon klarar av en uppgift enkelt kan den få en 

svårare. Det kan tolkas som att elever vill att uppgifter ska vara en utmaning på rätt nivå 

vilket kan höra ihop med meningsfullhet i teorin om känsla av sammanhang (Antonovsky, 
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2005). Eleverna i grupp fyra anser att anpassa undervisningen också innebär att anpassa efter 

hur många det är i en grupp och att det ska finnas olika val för att få ett visst betyg, till 

exempel att redovisa inför klassen innebär ett högre betyg än att redovisa skriftligt. Eleverna 

vill även att lärarna anpassar lärosättet och känner efter hur gruppen lär sig, till exempel att en 

lärare har haft en klass ett år innan där läraren bara pratat och nästa år så har lärarna en annan 

klass som inte förstår när läraren bara pratar. En lärare svarade att en bra lärare försöker 

anpassa arbetsuppgifterna utifrån varje elevs förmåga. Detta kan höra ihop med teorin om 

känsla av sammanhang där hanterbarhet innebär att en person upplever att det finns resurser 

att ta hjälp av (Antonovsky, 2005). Det kan förstås som att om elever känner att lärare kan 

anpassa sig och vara flexibla upplever de att de kan hantera situationen och de krav som ställs. 

 

Fokusgrupp fyra menar att med nya metoder att lära ut kan lärarna göra det roligare och mer 

spännande än att bara stå framme vid tavlan och prata. Exempel på sådana metoder menar 

eleverna är att spela teater, leka, ha frågesporter och variation i att arbeta i grupp eller enskilt. 

Eleverna tror att det är många fler som lär sig om man faktiskt får göra något. Det kan kopplas 

till meningsfullhet i teorin om känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005) och kan tolkas som 

att elever tycker det är roligt att gå till skolan och får energi till att engagera sig i skolarbetet. 

Det stämmer överens med studien av Certo,
 
Cauley och

 
Chafin (2003) som menar att elever 

som har en mer positiv attityd till skolan visar ett större engagemang och prestation. 

 

Grupp tre anser att det är viktigt att variera arbetssätt för att inte göra samma sak hela tiden. 

De vill inte sitta och läsa en bok och svara på frågor hela lektionen utan ha variation när det 

gäller prov, uppsatser och gemensamma arbeten. En lärare nämnde i frågeformuläret att en 

bra lärare ska ha initiativförmåga och uppfinningsrikedom. Teorin om resiliens kan kopplas 

till detta och den menar att social kompetens är viktigt för att möta utmaningar senare i livet 

(Borge, 2005). Skolprestationer kan därför förstås som att det är den del av intellektuell 

funktion och kan fungera som en skyddsfaktor. Danielsen, Samdal,
 
Hetland och Wold (2009) 

menar att tillfredställelse i skolan är kopplat till tillfredställelse i livet genom elevers allmänna 

självkänsla. Även Johnson (2008) visar på att det finns ett samband mellan elevers välmående 

och att kunna det grundläggande i skolan. Genom att variera undervisningen vill eleverna i 

grupp tre lära sig mer på lektionerna och kan tolkas som att lärare därför har möjlighet att 

påverka skyddsfaktorer för elever.  
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Grupp fyra anser att en lärare ska lyssna på om en elev har en idé och tänka igenom om det 

kan vara bra. Det innebär också att lärarna ska komma med ett svar och inte bara prata bort 

det, att det känns att det tas på allvar och att lärare försöker göra något åt sådant som inte är 

bra. Det kan kopplas till teorin om socialisation (Giddens, 2007) och kan tolkas som att elever 

lär sig att allas åsikter är lika mycket värda när lärare tar dem på allvar. Det hör även ihop 

med Certo,
 
Cauley och

 
Chafin (2003) som menar att genom att lärare lyssnar på elever visar 

de omtanke.  

 

”Ja det händer ju ganska många gånger att vissa lärare dom ba liksom typ struntar i att svara på det eller typ, 

ger nåt kort svar, så man inte fattar ändå” (Grupp 4) 

 

Eleverna i grupp ett menar att om de kört fast ska de få hjälp och att läraren inte ska tänka att 

eleven inte lär sig något för att eleven har dåliga betyg. Läraren ska också hjälpa de elever 

som räcker upp handen och inte gå till andra. Eleverna anser att även de som försöker höja sitt 

betyg ska få extra hjälp men först är det de elever som behöver godkänt som ska få hjälp.  

 

”Har man extra svårt så måste man få extra hjälp” (Grupp 1) 

 

Eleverna i grupp fyra tycker att lärare ska vara närvarande, inte vara sjuka eller på kurs. Om 

det är så bör det finnas en vikarie som kan ämnet. Det kan kopplas till meningsfullhet som är 

en del i teorin om känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005) som kan handla om att elever 

vill känna att det är viktigt att lektionerna ger dem någonting. Det kan tolkas som att eleverna 

känner meningsfullhet när undervisningen är sammanhängande och ofta sker av samma 

lärare. Johnson (2009) fann också i sin undersökning att elever anser att lärare som är mindre 

frånvarande uppskattar att undervisa. Även om inte lärarna uttryckligen svarade att en bra 

lärare lyssnar på elever och ger dem hjälp var det en lärare som svarade att en lärare ska ha en 

bra relation till elever. En annan lärare svarade att en bra lärare har respekt för eleven och en 

annan lärare menar att en bra lärare ger alla elever ett positivt och respektfullt bemötande. 

Ytterligare en lärare nämnde förmåga att möta elever på deras plan och att ha empati.  

 

När det gäller att inte ha kort humör menar eleverna i grupp ett att lärarna inte ska bli arg för 

fort när många pratar högt utan att de säger till innan. En lärare svarade i frågeformuläret att 

lyhördhet och hög perceptionsförmåga är bra egenskaper, en annan nämnde att en lärare ska 

kunna läsa av stämningen i klassen. Detta kan höra ihop med det eleverna svarade om att 

lärarna inte ska säga till för fort. Eleverna menar att det är vilken respekt de har för läraren 
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och vilken lärare det är som avgör om det blir tyst när de säger till. Detta kan kopplas till 

teorin om socialisation (Giddens, 2007) och kan tolkas som att elever lär sig normer och 

beteenden utifrån hur en lärare anpassar sitt humör efter situationen. 

 

Grupp fyra anser att en lärare ska våga säga ifrån när det är stökigt för om någon i klassen 

säger till blir det bara värre. Det kan höra ihop med teorin om sociala roller som menar att 

roller är platsbundna och personer förväntar sig att träffa på specifika roller i bestämda 

miljöer men att det ibland kan ske rollomkastningar (Goffman, 2009). Det kan tolkas som att 

när lärare därför inte klarar av att vara tydliga och sätta gränser tar ibland elever över denna 

roll, vilket skapar osäkerhet bland eleverna. Partanen (2007) menar också att när läraren 

tappar sin roll blir det förvirrande för eleven.  

 

”Då blir det ju bara värre om det är nån i klassen som säger ifrån och sen, ja men, dom bör ju våga säga ifrån, 

för det är ju ingen som gör nåt om dom gör det. Dom kanske käftar lite men dom går ju inte fram och slår dom 

eller så” (Grupp 4) 

 

Eleverna menar att om en lärare inte säger ifrån så tror eleverna att de inte är nog viktiga att 

lägga energi på. En lärare ska kunna kasta ut de som inte lyssnar menar eleverna för annars 

sitter hela klassen och pratar och inte lär sig någonting. Detta kopplas till socialisationsteorin 

som menar att skolan som socialisationsagent lär eleverna socialt samspel (Giddens, 2007). 

Det kan därför tolkas som att när lärarna är tydliga med regler lär sig eleverna vilka normer 

och värderingar som är accepterade. Tydliga regler kan även kopplas till teorin om resiliens 

(Borge, 2005) då det skapas förutsättningar för att elever lär sig bättre vilket kan vara en 

skyddsfaktor. 

 

Grupp två vill att en lärare ska vara seriös och engagerad. Det ska vara en seriös undervisning 

och läraren ska tycka om att undervisa, inte bara slänga ur sig information för då blir det 

ingen bra undervisning. Även i Johnsons (2008) undersökning värdesätter elever lärare som är 

bra på att lära ut och Johnson menar att det finns ett samband mellan elevers välmående och 

att kunna det grundläggande i skolan. Enligt Yoon (2002) påverkar stress hos lärare 

inställningen till att undervisa. Detta kan tolkas som att då lärare är stressade och har mer att 

göra kan det avspeglas i undervisningen och det märker eleverna av. Eleverna i grupp två 

tycker att det märks om en lärare tycker att det är roligt och att det påverkar eleverna. Att 

engagera menar eleverna är att driva och få till en klass, att få dem att fungera som en grupp. 
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Det innebär också att engagera sig i varje elevs utbildning och utveckling. Teorin om resiliens 

kan höra ihop med detta och menar att genom att stärka barn kognitivt, socialt och 

beteendemässigt blir de mindre sårbara (Borge, 2005). Det kan tolkas som att lärare som är 

engagerade kan vara en skyddsfaktor för eleverna. En lärare svarade att ett engagemang i 

eleverna och sitt ämne kännetecknar en bra lärare. Bland lärarnas svar finns det inte 

uttryckligen något om att vara seriös men däremot svarade tre lärare att en bra lärare ska 

kunna sitt ämne. Andra egenskaper som fanns bland lärarnas svar var att vara väl förberedd, 

kunna organisera arbetet och att ha en god förmåga att förmedla kunskaper. Detta kan höra 

ihop med att vara seriös och engagerad, som eleverna tog upp som en viktig egenskap.  

 

Grupp två nämnde också att en lärare ska vara skön och kunna dra skämt under lektionen. 

Social kompetens är något eleverna i grupp två tycker kännetecknar en bra lärare och något de 

ska ha sedan innan, annars blir läraren stel vilket gör att eleverna inte känner någon trygghet i 

läraren. Detta kan kopplas till teorin om resiliens (Borge, 2005) och kan tolkas som att när 

elever känner trygghet i en lärare kan det utgöra en skyddsfaktor då elever kan ha lättare att 

vända sig till läraren. 

 

Grupp tre vill att en bra lärare ska vara rolig och kunna skämta när de förklarar någonting och 

inte vara så seriös hela tiden för då blir det stelt och tråkigt. Exempel som eleverna gav var att 

lärare bjöd på pizza eller låtsades att ringa. En rolig lärare gör att det blir avslappnat i 

klassrummet. Även Johnson (2008) har funnit att elever anser att i relationen med lärare är det 

viktigt att lärare kan skämta och att lärare är sig själva. När det är roligt känner elever 

meningsfullhet som är en del i teorin om känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005). Det kan 

tolkas som att för elever innebär meningsfullhet att samtidigt som läraren är rolig är 

undervisningen seriös.  

 

I grupp fyra anser eleverna att en lärare ska komma ihåg hur det är att vara ung och att ha 

humor för att om en elev säger ett skämt ska läraren inte bli sur utan kunna skratta med. De 

ska komma ihåg att det inte är så lätt att ha mycket läxor, vilket eleverna anser hör ihop med 

att anpassa undervisningen då de kan fråga vad eleverna har att göra under veckan. Eleverna 

vill även att lärarna ska anpassa lektionen för att de ska orka slutet på dagen. Eleverna menar 

att det är kul om lärarna är roliga istället för sura, även fast de ska lära sig saker. Det kan 

kopplas ihop med meningsfullhet i teorin om känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005) och 

kan tolkas som att när lärare minns hur det är att vara ung kan elever känna att de engagerar 
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sig mer i deras situation. Två lärare svarade att en bra lärare ska ha humor och en annan 

svarade att en bra lärare bjuder prestigelöst på sig själv.  

 

”Man bör ju kunna ha roligt med läraren även fast man ska lära sig saker måste man ju kunna skratta med den, 

tycker jag” (Grupp 4) 

 

5.4 Hur stämmer elever och lärares svar överens? 

I början presenterades vilka egenskaper lärare tror att elever uppskattar hos en bra lärare. 

Detta stämmer ganska bra överens med vad eleverna själva tycker kännetecknar en bra lärare. 

Det var många av lärarnas svar angående vad de tror elever uppskattar som stämmer överens 

med vad de själva tycker kännetecknar en bra lärare. Något som är intressant är att vissa 

egenskaper som lärare tror att elever uppskattar hos en bra lärare är inga egenskaper som de 

själva anser kännetecknar en bra lärare. Även mycket av det eleverna och lärarna svarade om 

hur de tycker att en bra lärare är stämmer överens. Nedan kommer en sammanfattande 

jämförelse av vad elever tycker kännetecknar en bra lärare, vad lärare tycker kännetecknar en 

bra lärare samt om vad lärare tror elever uppskattar hos en bra lärare. 

 

Både elever och lärare tycker att en bra lärare är rättvis och ska behandla alla lika, vilket 

också hör ihop med demokratisk. Egenskapen att vara rättvis är också något som lärare tror att 

elever uppskattar hos en bra lärare. Tydlig lärarroll var något som både lärare och elever 

nämnde där eleverna menar att det handlar om gränser för vad som är privat och att läraren 

inte ska vara som en kompis, medan lärarna menar att det handlar om att vara tydlig som 

ledare och vara konsekvent. När de svarade på vad de tror att elever uppskattar nämndes att 

vara personlig men inte privat, vilket stämmer bättre med elevernas egna beskrivningar av 

tydlig lärarroll. Flexibel är en annan egenskap som både elever och lärare nämnde. För 

eleverna innebär det att en lärare ska vara flexibel när det gäller relationen till eleverna, 

anpassa undervisningen och struktur kring exempelvis tider. Lärare tror att elever uppskattar 

att en lärare kan ändra sig och vara öppen för deras förslag. En annan egenskap som både 

elever och lärare tycker att en bra lärare ska ha är att vara bra på att förklara. Eleverna menar 

att det är att se till att alla förstår och att göra något extra så att eleverna minns bättre. Lärare 

tycker både att det är något som en bra lärare ska göra samt att de tror att det uppskattas av 

elever. En annan egenskap menar lärarna är att anpassa undervisningen efter individuella 

förmågor. Även eleverna tycker detta men för dem handlar det också om att anpassa lärosätt 

efter gruppen och att kunna välja exempelvis redovisningssätt beroende på vilket betyg de 
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satsar på. Att anpassa undervisningen var inget som togs upp i lärarnas svar om vad de tror att 

elever uppskattar. Nya metoder innebär för eleverna att variera arbetssättet. Detta kan höra 

ihop med att lärarna svarade att det är viktigt att ha en god förmåga att förmedla kunskap. 

Lärarna tror att elever uppskattar variation i undervisningen och att den är intressant. Eleverna 

svarade att en bra lärare lyssnar och det innebär att eleverna tas på allvar och att de får ett 

svar. Det var inget som lärarna nämnde. När de svarade på vad de tror att elever uppskattar 

skrev de att en bra lärare bryr sig och gör att eleven känner sig sedd och att de bemöts som 

vuxna. Våga säga ifrån innebär för eleverna att en lärare ska kunna säga ifrån och kasta ut 

dem som inte lyssnar för att de andra ska kunna lära sig något. Det stämmer överens med det 

lärarna svarade om att en bra lärare ska sätta tydliga gränser, kunna säga ifrån och sätta ramar 

för vad som är okej. Lärarna nämnde också lyhördhet och att kunna läsa av stämningen i 

klassen. Tydlighet var också något som lärarna tog upp som något de tror att elever 

uppskattar. Egenskaper som elever och lärare anser att en bra lärare har är att vara seriös och 

engagerad. För eleverna innebär det att läraren ska tycka det är kul att undervisa, engagera 

klassen och få den till en grupp. Lärarna menar att det är att ha engagemang i eleverna och 

ämnet och att väcka intresse. Detta är dock inget som de uttryckligen tror att elever 

uppskattar. Något som både elever och lärare tycker att en bra lärare ska ha är humor. Elever 

tycker att en lärare ska kunna skämta och inte vara stel utan skratta med eleverna, vilket även 

hör ihop med egenskaperna att vara skön och rolig. Det är också något som lärarna tror 

uppskattas av eleverna. 

 

5.4.1 Vad skiljer sig åt i elever och lärares svar? 

Trots att många svar stämmer överens mellan elevernas och lärarnas svar om hur en bra lärare 

är och vad lärare tror att elever uppskattar finns det några egenskaper som inte nämns av både 

elever och lärare. Eleverna nämnde förutom ovanstående egenskaper att en bra lärare ska vara 

lätt att prata med, de ska få hjälp vid problem, en lärare ska inte ha kort humör och de ska 

minnas hur det är att vara ung. Detta var inget som lärarna tog upp varken när det gäller vad 

de tycker kännetecknar en bra lärare eller vad de tror att elever uppskattar. Lärarna nämnde 

respekt för eleven, att möta elever på deras plan, att vara kunnig i sitt ämne, vara väl 

förberedd och organiserad samt att bjuda prestigelöst på sig själv som egenskaper för en bra 

lärare, vilket eleverna inte tog upp. Att det finns egenskaper som skiljer sig åt i elever och 

lärares svar kan bero på att elever och lärare har olika perspektiv samt att en del av de 

egenskaper som nämnts kan innebära samma sak men att de benämns på olika sätt.  
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5.5 Analys av skolkuratorns arbete med relationer mellan elev och lärare 

Skolkuratorn som intervjuades arbetar på samma skola som de elever och lärare som deltar i 

undersökningen. Arbetet med att stärka relationer mellan elev och lärare kan se ut på olika 

sätt. Grunden i allt arbete som skolkuratorn gör handlar om att det är relationerna som bär och 

när relationerna inte är goda mellan elev och lärare måste kuratorn specifikt arbeta med det.  

 

Ett specifikt arbetssätt som skolkuratorn berättade om är att om en elev har svårt med ett 

skolämne och känner sig stressad kan läraren bjudas in för att gemensamt strukturera för 

eleven. Skolkuratorns roll är då att förstärka elevens ord så att eleven blir förstådd hos läraren. 

Efter det har skolkuratorn ingen direkt funktion kring skolämnet utan fortsätter att stärka 

eleven i dialogen med läraren så att eleven själv kan hålla relationen med läraren. Det kan 

kopplas till hanterbarhet och begriplighet i teorin om känsla av sammanhang (Antonovsky, 

2005). Det kan tolkas som att det blir hanterbart för eleven när den får hjälp att strukturera sin 

tillvaro och samtidigt blir situationen begriplig för både elev och lärare när de får hjälp att 

förstå varandra. Ett annat sätt som skolkuratorn arbetar med för att stärka relationen mellan 

elever och lärare är genom olika uppdrag när elever har dåligt självförtroende och inte tror att 

de kan någonting. Då kan skolkuratorn arbeta bredvid läraren, fast med olika uppgifter, där 

skolkuratorn jobbar på att stärka självförtroendet hos eleven för att den ska våga prova sin 

förmåga i skolarbetet. Då är det viktigt att göra klart vilka områden läraren och skolkuratorn 

arbetar med så att de matchar varandra och att de drar tillsammans år samma håll. Båda 

arbetssätten som skolkuratorn beskriver kan kopplas till teorin om resiliens som menar att 

skolan kan stärka barns resiliensprocesser genom att barns självbild stärks genom beröm, 

uppmuntran och tro på egen kapacitet (Borge, 2005). Därför innebär skolkuratorns arbete att 

på olika sätt försöka stärka elevers resiliensprocesser och det kan tolkas som att skolkuratorn 

är en viktig funktion i att skapa skyddsfaktorer för eleverna. 

 

På ett övergripande plan anser skolkuratorn att det vore önskvärt om alla hade en gemensam 

plattform, att man tänker i grupputveckling där lärarna har fokus på att de är ledare för en 

grupp och hur de vill forma gruppen, vilket också är en form av relationsbyggande. Detta kan 

kopplas till teorin om socialisation (Giddens, 2007) och kan tolkas som att när det finns en 

tydlig ledare blir det lättare för elever att lära sig vilka värderingar som gäller. Skolkuratorn 

arbetar med mentorsutbildning där de pratar mycket om grupputveckling och det är ett sätt att 

lyfta upp relationer och dess betydelse. Skolkuratorn menar att systemteori kan vara något att 
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tänka på, där allting är uppbyggt av små system. Det kan innebära att som lärare försöka ligga 

steget före, att de har ett mål med gruppen och att det är viktig för lärandet. Skolkuratorn 

anser att grunden för lärande är att ha en social och emotionell utveckling som fungerar. En 

skyddsfaktor enligt teorin om resiliens är att sociala nätverk ökar barns självförtroende 

(Borge, 2005). Det kan tolkas som att genom att skolan fokuserar på elevers sociala och 

emotionella utveckling stärks deras självuppfattning när dess sociala nätverk har ett 

gemensamt förhållningssätt. När alla runt barnet göra likadant kan det kopplas till att det blir 

begripligt för barnet och dess värld blir sammanhängande enligt teorin om känsla av 

sammanhang (Antonovsky, 2005). När skolkuratorn tillsammans med skolan har ett pågående 

arbete för ett gemensamt förhållningssätt kan eleverna förvänta sig att det blir förutsägbart. 

 

5.5.1 Hur tror skolkuratorn att elever och lärare beskriver en bra lärare? 

Det är intressant att ta reda på om skolkuratorns uppfattning om hur elever och lärare tycker 

att en bra lärare är stämmer överens med deras egna svar. Eftersom skolkuratorn arbetar med 

att stärka relationer mellan elev och lärare kan det vara viktigt att kuratorns bild liknar elevers 

och lärares bild. Många av de egenskaper som både elever och lärare anser kännetecknar en 

bra lärare tror även skolkuratorn att lärare och elever värdesätter. Skolkuratorn tror att elever 

vill att lärare ska vara duktiga på det de lär ut och är bra på att förklara. Lärarna ska även vara 

intresserade av eleverna och ha ett bra bemötande där eleverna blir väl bemötta och lyssnade 

på. Skolkuratorn tror att elever tycker att en lärare inte behöver vara jättekul och rolig utan 

mer att de ska kunna lära ut på ett bra och trevligt sätt. Skolkuratorn tycker själv att en bra 

lärare är någon som får eleverna att bli nyfiken på ämnet och det tror kuratorn att eleverna 

också tänker. När det gäller lärarna tror skolkuratorn att de beskriver en bra lärare som tydlig 

och kunnig. De ska även vara lugna och komma i tid. Skolkuratorn tror att lärarna tycker att 

de ska kunna styra gruppen. 

 

5.6 Analys av hur relationen mellan elev och lärare i skolan kan bli bättre 

Både elever, lärare och skolkurator svarade på frågan om hur relationer mellan elev och lärare 

i skolan kan förbättras och nedan presenteras deras förslag med utgångspunkt från elevernas 

svar. Fokusgrupp ett menar att det går att förbättra relationer om viljan finns men de tror 

samtidigt att det inte är alla lärare och elever som vill förbättra relationer. Eleverna tror att om 

lärarna skulle sätta in en lek någon gång på lektioner för att göra den roligare så förbättras 

relationen eftersom det blir roligare att gå på lektionen. 
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 ”Om man har en lektion med en lärare och så är det bara jobba, jobba, jobba hela tiden eller om man så hära 

sätter in en lek nån gång eller nåt roligt av själva ämnet då känns det som att de blir så hära bättre relation för 

att det blir roligare att gå på lektionen om man har kul på lektionen. Istället för att bara plugga, plugga, plugga, 

läsa, läsa, jobba, jobba” (Grupp 1) 

 

Även eleverna i grupp fyra vill ha roligare lektioner för då tycker de att läraren är bättre och 

det gör att det blir den läraren de vänder sig till om det händer något. Tre av fokusgrupperna 

tycker att elever och lärare kommer närmare varandra genom olika aktiviteter på skolan. 

Grupp ett menar att friluftsliv där eleverna har olika lärare som följer med gör att eleverna lär 

känna lärarna bättre och de får en bättre relation. Eleverna i grupp två tycker att relationer 

mellan elever och lärare kan förbättras genom teambildning och att skolan aktivt arbetar för 

att få till en stämning som gör att hela skolan känns som en grupp. Det kan till exempel göras 

genom att ha två dagar med tävlingar, lekar och åka iväg och övernatta. Detta bör ske varje år 

vid skolstart. Eleverna tror att det bidrar mycket till ett bra klimat på skolan om man gör saker 

tillsammans utöver undervisningen och att det säkert speglas så att undervisningen blir bättre. 

Det kan kopplas till teorin om resiliens som menar att barn ska lära sig social kompetens 

(Borge, 2005). Det kan tolkas som att elever utvecklas socialt men samtidigt intellektuellt då 

sådana aktiviteter kombinerar detta. Grupp tre tycker att det i alla fall ska vara en gång varje 

år där temadagarna ska innehålla olika aktiviteter att välja mellan. Eleverna anser att det är 

mest i klassrummen som de lär känna lärarna. En av lärarna svarade att fler aktiviteter utanför 

skolan där elever och lärare måste arbeta tillsammans under längre tid, till exempel friluftsliv, 

kan göra relationer mellan elev och lärare bättre. Juul och Jensen (2009) menar att skolans 

mål uppnås bäst när relationerna är grunden för och ingår i all aktivitet. 

 

Grupp två menar även att relationer mellan elever och lärare kan förbättras genom att ha en 

fungerande likabehandlingsplan som alla är medvetna om och som varje år arbetas fram 

tillsammans av både elever och lärare. En lärare menar att genom en ömsesidig respekt för 

varandra kan relationerna förbättras. En annan lärare önskar att det ges tid till att skapa 

relationer och att i arbetslagen regelbundet prata om värdering och bemötande. Även 

skolkuratorn nämnde att ett bra bemötande är viktigt och är något som alla kan ha då det inte 

kostar någonting. Skolkuratorn menar att det alltid går att prata om en gemensam värdegrund, 

hur man tillsammans bemöter elever i skolan. Att ha ett gemensamt förhållningssätt är viktigt 

för eleverna tycker skolkuratorn. Det är även bra att detta sker gemensamt med föräldrarna, så 

att det speglas överallt eftersom eleverna är mycket i skolan men också hemma. Detta 
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stämmer överens med läroplanen Lpo94 där det står att barns trygghet och självkänsla 

grundläggs i hemmet men att även skolan har en viktig roll i detta. Det kan även kopplas till 

teorin om känsla av sammanhang som menar att det kan vara ett problem idag då barn får 

olika svar från olika informationskällor och begriplighet innebär att en person förväntar sig att 

saker är förutsägbara (Antonovsky, 2005). Det kan tolkas som att om elever möter samma 

förhållningssätt både på skolan och hemma blir det sammanhängande och förutsägbart för 

dem. Skolkuratorn anser att med en gemensam värdegrund skulle lärare tillsammans med 

kollegor och skolledning kunna arbeta mer med det, till exempel genom att jobba med 

dilemman och hur man kan göra kring samverkan. Det är viktigt att ha samma tankesätt 

oavsett vilken årskurs det gäller så att det hänger ihop för eleverna. Skolkuratorn menar att det 

inte skulle vara fel att ha ett gemensamt förhållningssätt på alla skolor när det gäller 

bemötande av elever. Något som en av lärarna svarade är att tydliggöra lärarrollen, vilket för 

läraren innebär att läraren inte ska vara polis, socialarbetare eller förälder. Det kan kopplas till 

teorin om sociala roller (Goffman, 2009) och kan tolkas som att när lärare strävar efter att 

hålla sig till sin roll skapar det en balans för elever och det blir inte förvirrande. Binbach 

(2006) menar att skolan får ansvar för eleverna när andra så som föräldrar och polis 

misslyckats. Det stämmer även överens med Partanen (2007) som menar att vuxna i skolan 

måste sätta gränser kring sin roll och tydliggöra vad rollen innebär. Även om eleverna inte 

uttryckligen sagt något om detta så kan deras svar tyda på att de inte vill att läraren ska ha 

någon annan funktion än som lärare. Grupp fyra tycker också att det borde finnas fler extra 

lärare för dem som behöver extra hjälp, att det finns mer resurser även för lektioner där 

läraren ibland måste gå iväg och lektioner där elever behöver mycket hjälp. Det kan höra ihop 

med hanterbarhet som enligt teorin om känsla av sammanhang beskriver hur en person 

upplever att det finns resurser till förfogande (Antonovsky, 2005). Elever vill ha fler resurser i 

form av fler lärare som de kan ta hjälp av för att möta skolans krav. 

 

”Asså det borde, jag tycker att det borde finnas mer såna hära extra. Såna här typ pedagoger…” (Grupp 4) 

 

En lärare menar att pedagogisk lunch där läraren sitter med eleverna bidrar till att göra 

relationer bättre. Det kan höra ihop med det Johnson (2008) skriver om att lärare som känner 

elever väl och träffar dem ofta påverkar elevers välmående. Eleverna i grupp fyra anser också 

att lärarna ska vara mer engagerade i vad som händer på rasterna och vara mer sociala med 

eleverna. De tycker att det blir trivsammare på skolan när de får prata med lärarna och lärarna 

får mer inblick i vad som händer på skolan.  
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”Ja asså dom kan ju gå ut och liksom, istället för att bara vara på lektionerna, kan dom gå ut och typ prata med 

eleverna och liksom, alltså om allt utanför skolan liksom, såna saker också” (Grupp 4) 

 

Något som eleverna inte nämnde men som många av lärarna anser skulle kunna göra 

relationer mellan elev och lärare bättre är att få mer tid till samtal med elever både individuellt 

och i grupp. En lärare svarade att många elever vill prata med läraren när lektionen är slut 

men ofta har lärarna fem minuter mellan lektionerna och då hinner de inte med det. Två lärare 

skrev att mer tid bör ges till samtal individuellt och gruppvis. En tredje lärare vill ha mer tid 

för individuella samtal mellan lärare och elever och att det skapas utrymme för att genom 

samtal ge möjlighet för lärare och elev att uttrycka vad man accepterar och inte, vad man 

förväntar sig av varandra, vad man behöver av den andra och vad man i sin tur kan ge 

tillbaka. Ännu en lärare vill att det ges tid till lärare för elevkontakt i och utanför 

klassrummet. Det stämmer överens med Birnik (1999) som menar att besparingar inom skolan 

gör att det blir svårare att hinna skapa en betydelsefull relation till varje elev. Yoon (2002) 

menar att lärares stress är en viktig dimension att ta hänsyn till när det gäller negativa 

relationer mellan elever och lärare. Utifrån detta kan det tolkas som att om det ges mer tid till 

relationsskapande med elever skulle det kunna minska lärares stress över detta. Skolkuratorn 

menar att relationer alltid kan förbättras och det skulle kunna ske genom att ta mer tid till 

social och emotionell träning samt att lägga mer tid på grupputveckling. Skolkuratorn tror att 

detta är ett perspektiv som är bra att ha, att lärarna ska lägga mycket tid på sin grupp.  

 

5.7 Slutsats 

Många lärare tror att elever uppskattar en lärare som är tydlig, har goda ämneskunskaper, har 

humor och är rättvis. Andra egenskaper som nämndes handlar om att läraren har ett bra 

bemötande, ser elever och gör undervisningen för elevernas skull. Vad lärare tror att elever 

uppskattar hos en bra lärare stämmer bra överens med vad eleverna tycker att en bra lärare har 

för egenskaper men eleverna nämnde även annat som lärarna inte tagit upp i svaren om vad de 

tror att elever uppskattar. Dessa egenskaper är att läraren ska vara lätt att prata med, vara 

flexibel och att kunna sätta gränser både i klassrummet och för relationer. När det gäller 

elever och lärares svar om hur de tycker att en bra lärare är stämde många av egenskaperna 

även där överens. Dock finns en viss skillnad i hur de tänker kring lärarrollen och relationer 

till elever. Lärare ser det mer som två olika roller, dels att lärarrollen handlar om kunskap och 

kunna förmedla den i undervisningen och dels att vara en förebild och skapa relationer. 
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Skillnaden är att för eleverna handlar relationen till lärare om samspelet som sker i 

undervisningen och om saker som att bli tagen på allvar, bli rättvist behandlad, att 

undervisningen är intressant och att läraren har en tydlig roll. De mest framträdande mönstren 

som både elever och lärare tycker lika om när det gäller egenskaper för en bra lärare är att 

läraren ska vara rättvis och ha en tydlig roll. Trots att mycket stämmer överens dels mellan 

vad lärare tror att elever uppskattar och hur elever tycker att en bra lärare ska vara och dels 

mellan elever och lärares svar om vad som kännetecknar en bra lärare, har de olika perspektiv.  

 

När det gäller vad som kan förbättra relationer mellan elev och lärare finns det också 

skillnader i perspektiv. Elevernas svar handlade mer om praktiska förslag medan lärarna 

fokuserar en hel del på tid för att förbättra relationer. Elever menar att relationer skapas i 

undervisning medan lärare har ett annat perspektiv på detta då de anser att relationer kräver 

mer tid än bara kontakten med eleverna i undervisningen. Däremot nämner inte elever 

överhuvudtaget något om mer tid för att förbättra relationer, utan de vill ha kontakt med lärare 

på ett sätt som för dem är förknippat med lärarrollen. En del av skolkuratorns arbete är att 

stärka relationer med elever och lärare och hjälpa dem att förstå varandra även om de har 

olika perspektiv. Skolkuratorns förslag om hur relationer kan förbättras handlar mycket om att 

skapa ett gemensamt förhållningssätt hos lärare i hur de bemöter elever. Både elever, lärare 

och skolkuratorn har på olika sätt uttryckt att fokus på grupputveckling är viktigt. 

 

Teorierna om socialisation, sociala roller, resiliens och känsla av sammanhang har alla 

bidragit med en förståelse av det komplexa undersökningsämnet om hur en bra lärare är och 

vad som är viktigt i relationer mellan elever och lärare. De fyra teorierna förklarar olika 

dimensioner av relationer mellan elever och lärare och ingen av teorierna kan ensamt förklara 

innebörden av relationer. Där en teori inte räcker till tar en annan vid och därför kompletterar 

de varandra. Socialisation kan förklara att skolan och lärare påverkar hur elever lär sig socialt 

samspel och vilka värderingar som är accepterade och inte. Teorin om sociala roller innebär 

att skolan och lärare måste vara tydliga med gränser och vilka olika roller som finns i skolan 

och samhället, det blir mer tydligt för eleverna om de vet vad som förväntas av dem själva 

och av andra. Resiliens handlar om att lärare och skolan i övrigt kan vara en skyddsfaktor för 

elever, dels för de som har det svårt men också att det har en förebyggande funktion för 

eventuella framtida problem. Känsla av sammanhang handlar om att elever vill att skolan ska 

vara meningsfull och att de känner att deras tillvaro är begriplig och hanterbar. 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att presentera våra egna reflektioner kring resultaten. Utifrån syftet 

med denna undersökning och tidigare forskning kommer vi att diskutera ämnets relevans för 

socialt arbete. Vidare kommer förslag på hur relationer mellan elever och lärare kan 

förbättras med utgångspunkt från tidigare forskning och vårt resultat.  

 

Anledningen till att vi ville genomföra denna undersökning om relationer i skolan var att vi 

anser att relationer är viktiga för elever på flera olika sätt. Ur ett brett samhällsperspektiv 

handlar det om barns välmående och att skolan är en viktig del i barns socialisering där de lär 

sig beteenden och normer. Vi menar också att lärare är en rollmodell för elever och att de 

sociala roller elever lär sig i skolan påverkar dem senare i livet. Skolan kan även vara en 

skyddsfaktor för barn som har det svårt. Lärare kan påverka att elever känner det meningsfullt 

i skolan och att de har en känsla av sammanhang. Därför är det relevant för socialt arbete att 

titta närmare på vad elever tycker är viktigt i relationer med lärare. Det handlar också om att 

vara medveten om hur stor betydelse skolan har för elever.  

 

Vår hypotes innan denna undersökning genomfördes var att lärare tror att det krävs tid för att 

skapa relationer med elever, medan vi tänkte att det handlar mer om de små sakerna som är 

viktiga för eleverna och som gör skillnad. Vi ville därför komma åt de konkreta saker som 

lärare gör som bidrar till att elever uppfattar dem som bra lärare. Vi menar att en del av 

lärarens roll är att skapa relationer till elever men att det inte behövs mycket tid till enskilda 

samtal. Utifrån våra hypoteser formades våra frågeställningar kring vad vi ville undersöka 

angående relationer mellan elever och lärare. Dessa frågeställningar styrde vår 

undersökningsmetod och resultaten har bekräftat våra hypoteser.  

 

I vår problemformulering menar vi att det är viktigt att ta reda på vad eleverna upplever att 

lärare gör bra när det gäller att skapa relationer för att inte fortsätta i samma spår där man tror 

sig veta vad som gör att goda relationer skapas. När vi summerar resultaten tycker vi oss 

tydligt se en skillnad i hur elever och lärare ser på relationer. Resultaten stämde överens med 

vår hypotes om att det är de små sakerna som har betydelse för eleverna och att det inte är tid 

som behövs för att göra relationer bättre, som lärarna tror. Relationen till lärare, som eleverna 

berättar, handlar istället om det som sker i undervisningen och inkluderas i rollen som lärare. 

Detta stämmer överens med det både Aspelin (1999a) och Johnson (2008) skriver om att det 
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som gör skillnad är att fokusera på de små sakerna. Vi anser att elever uppfattar att relationer 

till lärare är inkluderat i lärarrollen och därför är det viktigt att uppmärksamma lärarnas 

perspektiv i vår undersökning om att de vill ha mer tid till att lära känna elever när det kanske 

inte är tid som eleverna behöver. Vi tror istället att lärare måste flytta fokus från sina egna 

behov till att se vad det är eleverna tycker är värdefullt i relationen till lärare för att kunna 

förbättra relationer mellan elever och lärare.  

 

Vi menar att mycket av det eleverna i vår undersökning svarade ger uttryck för att de vill att 

skolan ska vara meningsfull, begriplig och hanterbar för varje individ och det har lärarna 

ansvar för. Detta stämmer överrens med skolverkets rapport från 2007 där många elever och 

lärare tycker det är meningsfullt att gå till skolan. För att fler ska tycka så anser vi att det är 

viktigt att veta vad elever värdesätter med skolan. Det är därför som det är viktigt att låta 

elever själva definiera vad de anser att relationen till lärare innebär och hur de tycker att en 

bra lärare är. När det handlar om relationer mellan elever och lärare menar vi att det är 

elevernas behov och perspektiv som ska beaktas.  

 

Relationen mellan elev och lärare är något som ska finnas naturligt och integrerat i lärarens 

roll. Vi menar inte att det ska vara något som separeras från den övriga verksamheten eller 

rollen som läraren. Dock är det viktigt att elever känner att de har bra relationer till sina lärare 

och att vi anser att ansvar för att skapa goda relationer idag läggs mycket på lärare. Binbach 

(2006) menar att lärarutbildningen lägger stor tyngdpunkt på ämneskunskap. Lärarna kan vara 

färgade av att goda ämneskunskaper är något som är viktigt för en bra lärare och att lärare inte 

har fokus på relationer i sin utbildning tror vi är en orsak som bidrar till att lärare bortser ifrån 

att relationsskapande är något som ständigt pågår i samspelet med eleverna. Detta tror vi 

spelar in i skillnaden mellan elevernas och lärarnas svar om hur en bra lärare är. Vi tror att 

genom att ha fler socionomer i skolan som har kunskap om relationer och socialt samspel kan 

det vara en hjälp för lärare att se att relationsskapande är en del i deras roll som lärare. Det 

behövs fler socionomer i skolan för att kunna arbeta mer brett och ingående med relationer 

och samspel i skolan, både mellan elever samt mellan elever och lärare.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Fokusgrupper med elever 

 

I vår C-uppsats på Socionomprogrammet kommer vi att undersöka elevers uppfattning om hur 

en bra lärare är med fokus på relationen. Vi vill utifrån era egna definitioner veta hur ni anse 

att en bra lärare gör på ett konkret sätt för att uppfattas som en bra lärare. Vi är inte ute efter 

personliga erfarenheter eller situationer utan er generella uppfattning om lärare.  

 

Deltagandet är anonymt och frivilligt. Vi kommer inte att uppge namn på personer, skola eller 

ort i vår uppsats. 

 

 

Utifrån relationer mellan elev och lärare:  

 

Hur tycker ni att en bra lärare är? 

 

Enas om fyra till fem begrepp som ni anser är de viktigaste. 

 

 

 

 

 

 

Hur gör en lärare konkret för att uppfattas som en bra lärare? 
 

Utgår från var och ett av de begrepp eleverna kommit fram till i första frågan. 

 

 

 

 

 

 

Kan man i skolan göra relationen mellan elev och lärare bättre? I så fall hur? 
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Bilaga 2.  Frågeformulär till lärare 

 
Hur anser elever att en bra lärare är? 

 

I vår C-uppsats på Socionomprogrammet kommer vi att undersöka elevers uppfattning om hur 

en bra lärare är med fokus på relationen. Vi vill utifrån relationen mellan elev och lärare veta 

hur eleverna anser att en lärare gör på ett konkret sätt för att uppfattas som en bra lärare. Vi 

vill även ta del av lärares syn på hur en bra lärare ska vara samt vad de tror att elever 

uppskattar hos en lärare. 

 

Därför skulle vi uppskatta om du kan svara på tre frågor genom att uppge några begrepp som 

du anser är viktiga utifrån relationen mellan elev och lärare. Den första frågan fokuserar på 

vad Du som lärare tycker är viktigt hos en bra lärare, den andra frågan är utifrån vad Du tror 

elever uppskattar hos en lärare och den tredje frågan handlar om ifall det går att göra 

relationen mellan elev och lärare bättre. 

 

Svaren lämnar du tillbaka till oss eller lämnar i receptionen där vi hämtar svaren 23 april 

2010. Det går även bra att maila svaren till oss senast 23 april 2010 till adress: 

lili0704@student.miun.se. Vid frågor kontakta Linda Liljekvist på telefon 070-5485212. 

 

Deltagandet är anonymt, inga namn på personer, skola eller ort kommer att framgå i 

uppsatsen.  

 

Med vänliga hälsningar  

Kristina Johansson och Linda Liljekvist 

 

Vänligen svara på de tre nedanstående frågorna kortfattat: 

 

1. Vad tycker Du kännetecknar en bra lärare? 

 

 

 

 

 

 

2. Vad tror Du att elever uppskattar hos en lärare? 

 

 

 

 

 

 

3. Kan man i skolan göra relationen mellan elev och lärare bättre? I så fall hur? 
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Bilaga 3. Intervju med skolkurator 

 

I vår C-uppsats på Socionomprogrammet kommer vi att undersöka elevers uppfattning om hur 

en bra lärare är med fokus på relationen. Vi vill utifrån relationen mellan elev och lärare veta 

hur eleverna anser att en lärare gör på ett konkret sätt för att uppfattas som en bra lärare. Vi 

vill även ta del av lärares syn på hur en bra lärare ska vara samt vad de tror att elever 

uppskattar hos en lärare. Utöver detta är vi även intresserade av att ta del av skolkuratorns 

arbete med att stärka relationer mellan elever och lärare. 

 

Deltagandet är anonymt och frivilligt. Vi kommer inte att uppge namn på personer, skola eller 

ort i vår uppsats. 

 

 

 

Hur arbetar du idag med att stärka relationer mellan elev och lärare? 

 

 

Hur tror du att elever beskriver en bra lärare? 

 

 

Hur tror du att lärare beskriver en bra lärare? 

 

 

Kan relationerna i skolan göras bättre mellan elev och lärare? I så fall hur? 

 

 

 

 


