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Sammanfattning 

Lärarens ledarskap har visat sig ha en stor betydelse för elevernas motivation i skolan. Lärare 

som innehar goda ledaregenskaper har visat sig vara gynnsamt för elevernas akademiska 

prestationer. Men hur påverkas eleverna om de upplever att läraren är dålig? Hur skiljer det 

sig åt om läraren, enligt eleven, är bra eller dålig? Syftet med denna undersökning är att utreda 

vilka läraregenskaper som svenska högstadieelever anser vara de allra viktigaste att en lärare 

besitter och hur läraren kan komma att påverka elevers attityder mot läraren. Studiens tre 

frågeställningar lyder enligt följande: Vilka läraregenskaper upplever eleverna vara de mest 

väsentliga att en lärare innehar samt hur resonerar de kring dessa? Hur resonerar elever 

gällande lärares negativa egenskaper? På vilka sätt påverkas elever av lärarens egenskaper?  

Metod: Studien har en kvalitativ ansats och det empiriska materialet består av inspelade 

intervjuer. Urvalet bestod av sex högstadieelever i årskurs 8 respektive 9 i åldrarna 14-15 år. 

Av dessa var tre pojkar och tre flickor. Intervjuerna transkriberades, därefter bearbetades, 

tolkades, jämfördes och analyserades det insamlade empiriska materialet för att finna 

återkommande mönster och svar som var kopplade till studiens syfte och frågeställningar.    

Resultat: Undersökningen visade att de egenskaperna elever ansåg vara de allra viktigaste var 

hjälpsamhet, engagemang, förståelse och god pedagogisk skicklighet. Andra ledaregenskaper 

som eleverna uppskattade var rättvisa, lagom stränghet och bra humor. Eleverna var 

framförallt kritiska till lärare som visade låg grad av hjälpsamhet, förståelse, engagemang 

men även orättvisa. Konsekvenserna av lärarnas handlande har enligt eleverna en stor 

inverkan på dem och deras attityder gentemot läraren och ämnet. Negativa konsekvenser var 

stress, förlorat intresse för ämnet, tappad motivation och sämre betyg. Positiva konsekvenser 

var ökad motivation, intresse för ämnet och bättre motivation.  

Slutsats: Studiens slutsats är att läraren har en betydande roll för elevers attityder mot läraren 

och ämnet vars konsekvenser är ett resultat av lärarens ledarskap och sätt att lära ut. 

Transformellt ledarskap visade sig vara betydelsefullt för eleverna. När eleven upplever att 

läraren uppträder och lär ut på ett adekvat sätt och det råder en god relation mellan dem har 

det en betydande roll för elevens motivation och viljan att vilja lyssna, respektera och lära sig. 

Om elever upplever det motsatta kommer det istället ha en motsatt effekt och eleven kommer 

visa på attityder som präglas av förbittring, frustration och andra negativa känslor gentemot 

läraren. Det är viktigt att vissa negativa egenskaper som vissa lärare kan besitta åskådliggörs i 

lärarutbildningar som existerar runt om i landet så studenterna för möjligheten att utveckla 

och få ökad självinsikt gällande sitt ledarskap.  
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1.0 Introduktion 

1.1 Beskrivning av problemområdet 

En bra ledare, coach eller pedagog kännetecknas av förmågan att på ett ändamålsenligt 

tillvägagångssätt nå ut till adepterna i syfte att generera prestation, effektivitet och kreativt 

tänkande. Ledarskap för med sig konstanta utmaningar och att upprätthålla en god 

ledarskapsstil kan vara nyckeln till att nå ut till de man leder och i sin tur kunskapsutbyte. 

Som framtida idrotts- och specialidrottslärare är det ytterst viktigt att man uppvisar kompetens 

och kunskap inom idrott och hälsa, samt specialidrott. Utöver detta är ledarskapsstil och 

tillvägagångssätt/metodik egenskaper som är avgörande för huruvida mottagliga adepterna, i 

detta fall eleverna, är till det specifika ämnet som lärs ut. Öqvist och Malmström (2016) 

menar att Sverige i nuläget är på väg mot en negativ spiral där landet får allt fler 

lågpresterande elever, närmare bestämt en av tre 15-åriga elever. Har lärare en avgörande roll 

i denna negativa trend?  

 

Archambault et al. (2009) betonar ledarskapets betydelse och vilken inverkan det har på 

elevers motivation som i sig är kopplat till elevers lärande. Fallby (2003) menar att god 

ledarskap bygger på att läraren förstår miljön eleven befinner sig i och stödjer dennes förmåga 

att ta egna initiativ som ska stärka dennes självbestämmande motivation. Genom att stimulera 

elever till delaktighet skapar de egna uppfattningar om hur de kan medverka, men också 

påverka hur lektionen ska se ut inom rimliga ramar. Detta frambringar ett förtroende mellan 

lärare och elever som i sin tur skapar ett känslomässigt engagemang för lektionen eftersom 

elever ges möjlighet till att påverka lektionsinnehållet. När elever får påverka, fatta beslut och 

reflektera under lektionen formar det individer som klarar sig bättre själva när det gäller att 

våga fatta egna beslut och har lättare att alstra positiva känslor kring ämnet (ibid.). Som 

tidigare elever själva kan en känna igen sig i hur vissa lärare hade förmågan att motivera oss 

till att vilja lära oss mer, även om själva ämnet i sig inte var något som låg oss varmt om 

hjärtat. Fallby (2015) skriver om termen ”självbestämmande motivation” som är kopplat till 

positiva känslor och hur elever finner en inre motivation som driver deras intresse för 

lärandet, där läraren har en viktig roll att ge eleven möjligheten att uppnå detta och något som 

präglas av ett gott ledarskap.  
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Läraryrket är komplext. Att arbeta som lärare kan vara utmanande och ställer i sin tur höga 

krav på lärares stress- och konflikthantering, där varje situation kräver särskild hantering. 

Kim, Jörg och Klassen (2019) skriver att läraryrket kräver mycket engagemang samt 

förmågan att interagera med elever, personal och föräldrar. Andra utmaningar som kan uppstå 

kan vara allt från konflikter på arbetsplatsen och problem inom klasserna till 

ordningsföreskrifter för att undervisningen ska vara ändamålsenlig. Läraren förväntas fatta 

beslut som ska skapa en god fortsatt utbildningsmiljö. Med ett gott ledarskap ökar chanserna 

att uppnå en god utbildningsmiljö som stimulerar eleverna till lärande men som också skyddar 

läraren från att bli utbränd vilket också är ett förekommande problem.  

 

Problemområdet som denna studie syftar till är att utreda hur lärares handlande och agerande 

påverkar dagens elever samt vad elever värdesätter hos en bra lärare. Hur pass viktig är 

lärarens ledarskap i relation till elevers lärande och hur de betraktar läraren och ämnet? 

Tidigare forskning visar att vissa lärarstilar har en påtaglig effekt på elevers prestation i 

skolan (Tsai, 2017). Öqvist och Malmström (2017) skriver exempelvis att lärares ledarskap 

kan ha både en negativ och positiv effekt på elevers prestation och motivation i skolan. Syftet 

med studien är således att djupgående undersöka, identifiera och analysera vilka 

läraregenskaper som elever upplever är utmärkande för en bra och dålig lärare och hur dessa 

upplevelser och erfarenheter påverkar dem. Metoden för studien är …. 

 

I egenskap av framtida lärare är det av stor vikt att skapa en förståelse för hur ledarskap och 

tillvägagångssätt kan påverka elevers motivation till att vilja lära sig och vad som får dem att 

uppskatta och respektera dig mer som lärare. Relevans återfinns i strävan efter att vara en bra 

och kompetent lärare, att känna att man skapar en trygg miljö för elever att lära sig på, där 

kunskapsutbyte är i fokus. Studien kan sålunda hjälpa lärare att utvecklas och ge en större 

insikt i hur en själv är som person för att i slutändan fortsätta utvecklas som lärare, i och 

utanför ämnet i sig.  

 

1.2 Forskningsläge 

I en forskningsstudie ville Zalech (2011) ta reda på vilka personlighetsdrag gymnasieelever 

ansåg vara de mest väsentliga hos lärare. Respondenterna i studien fick svara på en enkät där 

de bland annat fick välja ut de tre viktigaste egenskaperna som bör prägla en lärare. Den 

viktigaste egenskapen enligt undersökningen var förståelse, vilket gav indikationer på hur 
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viktigt det är att läraren kan tolerera elevers misstag, är kapabel att ena grupper, ger 

möjligheten att korrigera ens misstag, påpekar inte ens misstag kontinuerligt och 

överkritiserar inte en. De näst viktigaste egenskaperna var tålamod och humor vilket har visat 

ge större effektivitet bland eleverna, då atmosfären blir glädjefull och rogivande.   

 

För att ta reda på vad som motiverar elevers prestation i skolan och deras motivation till 

lärande genomförde Öqvist och Malmström (2016) en kvalitativ studie på gymnasie- och 

grundskoleelever. I studien intervjuades 35 elever varav 18 var gymnasieelever och 17 var 

högstadieelever. Eleverna fick dela med sig av erfarenheter som bidrog till deras motivation 

för lärandet och prestation. Majoriteten av eleverna konstaterar att ledarskap har en stor 

inverkan på deras lärande och motivation, vare sig det är positivt eller negativt. Bland de 

lärare som bidrog till att motivera elevers lärande hittade man fyra återkommande kvalitéer: 

ledande lärare, lärare som ställer krav, lärare som stöttar och lärare med öppet ledarskap. 

Ett ledande ledarskap definieras enligt eleverna som att läraren är tydlig i sin undervisning 

genom att på ett lämpligt sätt förse elever med tydliga instruktioner rörande hur uppgifter ska 

utföras, tillvägagångssätt för att hitta lösningar och vad som förväntas av eleven. Med detta 

krävs det att läraren är extremt tydlig i sitt pedagogiska arbete som vidare skapar en trygghet 

då kommunikationen mellan eleverna och lärare blir tydlig där elever lättare förstår sina 

uppgifter bättre och kan få instruktioner som ger en klar bild av vad de ska uppnå under 

lektionens gång. Lärare som ställer krav bidrar till motivation menar eleverna då läraren 

utmanar och uppmuntrar dem till att göra sitt bästa och ställer krav som får dem att tro på sig 

själva, oavsett hur svår och utmanande uppgiften är. Lärare som stöttar elever i deras lärande 

under och efter lektionen handlar om att engagera sig i deras välmående, se om de behöver 

extra hjälp eller bara behöver tala ut och/eller skapa goda relationer mellan elever och lärare. 

Läraren avsätter tid för att se över elevernas behov. Lärare med öppet ledarskap involverar 

elevers förmåga att påverka, komma med åsikter eller idéer kring lektionen som beskrivs av 

eleverna som ändamålsenligt då de uppskattar lektionerna mer och känner en tillhörighet som 

motiverar de till att prestera. De läraregenskaper som inte bidrog till motivation och lärande 

saknade flera eller alla av dessa fyra kvalitéer. 

 
Bakx, Koopman, Kruif och Brok (2015) belyste i sin studie vad elever karakteriserar som en 

”bra lärare” och vad för typer av egenskaper en ”bra lärare” har. Antal respondenter som 

deltog i enkätstudien var 3086 stycken i åldrarna 9 till 12 år och spannet av lärarna som 

utvärderades av eleverna var 61 % kvinnliga lärare och 39 % manliga lärare. Elever fick 
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utvärdera sina egna lärare i klassen och svara på vad de karakteriserar som en god lärare. De 

fyra vanligaste svaren som karakteriserar en god lärare var ”instruktiv”, 55 % av svaren, 

”humor”, 48 % av svaren, ”vara snäll”, 43 % av svaren och ”vara hjälpsam”, 30 % av svaren. 

Att vara ”instruktiv” innebär att läraren är skicklig på att på ett adekvat sätt förklara syftet 

med lektionen eller momentet. ”Humor”, den andra mest omnämnda kvalitén, utmärktes av 

att läraren var rolig och kunde skämta med eleverna på ett avslappnat sätt. Med ”vara snäll” 

menar eleverna att de uppskattade lärare som var vänliga mot en. Sista kvalitén, ”vara 

hjälpsam”, ansåg eleverna var en önskvärd egenskap eftersom lärare avsatte tid åt dem som 

var i behov.  

 

I en studie från Australien ville forskarna Strikwerda-Brown, Oliver, Hodgson, Palmer och 

Watts (2008) i en kvalitativ studie ta reda på vad eleverna ansåg utmärka en god lärare samt 

en dålig lärare utifrån erfarenheter och åsikter. Totalt intervjuades 240 elever från åtta statliga 

skolor och åtta icke statliga skolor i Australien. Eleverna som intervjuades gick på högstadiet 

samt gymnasiet. Intervjuerna utfördes i så kallade fokusgrupper som varierade i storlek från 

stora till små. Bland de personlighetsegenskaperna som återkom flest gånger under 

intervjuerna som eleverna ansåg vara åtråvärda var humor en av det mest nämnda då lärare 

med humor kunde skämta med eleverna som att berätta roliga historier, men också ta emot 

skämt från elever. Den andra mest omnämnda kvalitén var pålitliga lärare som gav ett intryck 

av respekt och en känsla av trygghet som gör det lättare för eleverna att känna sig 

avslappnade och kunna tala med sin lärare om känsliga saker då det finns en ömsesidig tilltro. 

Empatiska lärare var en annan kvalité som ansågs väsentlig då eleverna fann det önskvärt 

eftersom lärare som bryr sig om sina elever och har förståelse för dem får eleverna att känna 

sig uppskattade. Den sista kvalitén var lärare som eftersträvar att bygga relationer med sina 

elever, genom att intressera sig för deras liv utanför skolan. 

 

Forskning har betonat hur lärares relation till elever har för påverkan på deras motivation i 

skolan och lärmiljö, samt elevers egna åsikter kring lärare. Marsh (2012) genomförde en 

undersökning på junior-highschool elever som befann sig i åttonde, nionde och tionde klass. 

Urvalet av elever som deltog var i åldrarna 12–15 år. Till en början fick eleverna svara på en 

enkät som ställde frågor om hur pass väl de kände en tillhörighet till skolan och utifrån dess 

resultat valde forskaren ut elever som skulle intervjuas. Urvalet av eleverna som ansågs mest 

relevanta för studien blev totalt sex stycken, där intervjuaren ställde följdfrågor baserat på 

elevernas tidigare svar för en djupare tolkning och analys. Frågorna som ställdes till eleverna 
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skulle ge svar på önskvärda kvalitéer som en bra lärare bör inneha samt hur dessa kvalitéer 

påverkade eleverna i deras lärmiljö och motivation för skolan. Den insamlade datan 

summerade de fem mest framträdande kvalitéerna:  

 

1. Lärare som var vänliga och flexibla i sitt bemötande mot elever. 

2. Lärare med engagemang i sitt undervisningsämne. 

3. Lärare som ofta ger positiv feedback och ser individen lyckas. 

4. Lärare som investerar i personliga interaktioner på och utanför undervisningen. 

5. Lärare med ett gott ledarskap. 

 

Dessa fem kvalitéer menade eleverna skulle främja relationen till läraren som vidareutvecklar 

deras motivation för lärandet, men också skapar en god lärmiljö att utvecklas i (ibid.). 

 

Sammanfattningsvis har det således gjorts ett flertal forskningsstudier om hur lärare antingen 

påverkar elevernas motivation och/eller vilka egenskaper elever anser vara de viktigaste. 

Tidigare forskning har redovisat hur en lärare bör leda och agera för att få eleverna att visa 

uppskattning. Forskning har dessutom visat att gott ledarskap är väsentligt för en lärare att 

inneha då det har en tydlig koppling till motivation, prestation och utveckling för dagens 

elever. Den forskning som finns kring ledarskap är antingen läraren i fokus och vilka kriterier 

som bör uppfyllas för det goda ledarskapet, eller hur en lärare bör leda. Dock finns det inte 

mycket forskning som visar hur lärare påverkar elevernas attityder mot skolan och i synnerhet 

läraren, vare sig det är bra eller dåligt. Denna studie kommer att ha eleverna i fokus, där syftet 

bland annat kommer att vara att utreda hur lärarna och deras handlande påverkar eleverna, 

vare sig det är negativt eller positivt och vad det beror på. Studien syftar även till att skapa 

förståelse för hur högstadieelever påverkas av lärarens ledarskap, vilket ger denna studie 

relevans då detta kan ge en ökad insikt för lärare om vad elever värdesätter hos dem och vilka 

attityder de får beroende på hur läraren lär, leder och handlar. Vilka blir konsekvenserna? Hur 

ska man arbeta vidare för att utbilda kompetenta och ambitiösa elever? Denna studie kan 

därmed ge upphov till nyanserade skildringar om elevers uppfattningar gällande lärarnas 

ledarskap som är ytterst relevant för oss då den kommande professionen som lärare kräver en 

insikt över vad elever uppskattar. Hur pass olika uppfattningar har eleverna egentligen? 

Kommer ett visst mönster uppstå gällande elevernas attityder?  
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2.0 Teoretisk utgångspunkt 

 

Detta avsnitt kommer att presentera två teoretiska utgångspunkter som denna studie utgår 

ifrån, det sociokulturella perspektivet och transformellt ledarskap.  

 

Studien kommer att ha högstadieelever i fokus där deras tankar och känslor om lärare kommer 

att komma till uttryck. Det är således barnens språk och svar som kommer att fokuseras i 

studien och utgöra det empiriska materialet. Det sociokulturella perspektivet menar att språket 

är ett kulturellt redskap för lärande och att det är genom kommunikation med andra 

människor som vi kan uttrycka oss och formas som tänkande varelser. Med hjälp av språkliga 

begrepp kan vi organisera vår omvärld (Säljö, 2017). Studien syftar till att utreda hur läraren 

tillsammans med barn i sociala sammanhang formar och påverkar deras agerande. I syfte att 

få ökad kunskap om hur eleverna påverkas av lärarens ledarskap, behöver vi förstå och 

analysera deras språk, det vill säga svaren som vi får. Säljö (2017) skriver att traditionen 

pekar på vikten av sociala samspel för lärande och utveckling. Det sociokulturella 

perspektivet är därmed en social teori om lärande och utveckling som ger förståelse för hur 

människor bli mer delaktiga i erfarenheter och kunskaper via samtal med andra i olika 

aktiviteter. Nycklar till kunskap blir interaktion och kommunikation (ibid.).   

 

Transformellt ledarskap (TFL) är den andra teoretiska utgångspunkten som är en världskänd 

ledarskapsmodell som består av fyra olika komponenter, idealiserat inflytande, inspirerande 

motivation, intellektuell stimulans och individuellt hänsynstagande. Med idealiserat inflytande 

avses att ledaren agerar som en förebild vars moral och etik är viktiga värdegrunder som 

ledaren kontinuerligt försöker leva upp till. Detta leder till att adepterna respekterar ledaren 

och får förtroende för den. Inspirerande motivation präglas av att ledaren agerar inspirerande, 

optimistisk och motiverande. Ledaren delar sin vision där adepterna inkluderas, vilket ökar 

deras motivation och en känsla av sammanhang florerar. Ledorden är kommunikation, 

entusiasm och positiv feedback. När ledaren lever upp till intellektuell stimulans skapar denne 

ett klimat där kreativitet och självständighet uppmuntras. Nya idéer och ifrågasättande 

välkomnas utan att vara dömande. Adepterna blir engagerade i problemlösningsprocessen och 

inga frågor anses vara för dumma. Den sista komponenten i TFL är individuellt 

hänsynstagande vilket betyder att ledaren tar hänsyn till individens egna behov och 

utvecklingsönskningar respekteras av ledaren. Ledaren agerar som en coach som accepterar 
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individens styrkor och svagheter för att därefter vägleda individens utvecklingsprocess. 

Regelbunden tvåvägskommunikation är viktigt för att skapa en nära relation och 

utvecklingsmöjligheter för den enskilde. (Turnnidge & Côté, 2018). 

 

Sammanfattningsvis är grunden för de teoretiska utgångspunkterna att hjälpa studien få ökad 

kunskap om vilka ledarskapsegenskaper som elever anser vara viktiga och varför. För att 

förstå elevernas resonemang behöver de förstås sin sociala kontext, alltså att den omgivande 

miljön och sociala sammanhang är avgörande för människors agerande. Därmed är det 

sociokulturella perspektivet en lämplig utgångspunkt. Eftersom TFL är en känd och 

användbar ledarskapsteori kan den enkelt kopplas till skolan och denna studie för att således 

analysera och identifiera vilka eller vilken av de fyra komponenter som är mest framträdande.  

 

3.0 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att utreda vilka läraregenskaper svenska högstadieelever 

anser vara de allra viktigaste att en lärare innehar samt hur läraren påverkar elevers attityder 

mot läraren.  

 

Studiens frågeställningar lyder följande: 

 

Vilka läraregenskaper upplever eleverna vara de mest väsentliga att en lärare innehar och 

hur resonerar de kring dessa? 

 

Hur resonerar elever gällande lärares negativa egenskaper? 

 

Hur påverkas elever av lärarens egenskaper?  

 

4.0 Metod 

4.1 Ansats  

Eftersom denna studie inriktar sig på lärarens ledarskap och personlighet utifrån elevers 

perspektiv har studien en hermeneutisk forskningsinriktning. Patel och Davidsson (2011) 

skriver att en sådan studie grundar sig på att frambringa förståelse och att via språket 
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införskaffa kunskap om människan. Inom hermeneutiken strävar man efter att förstå andra 

människor och vår egen livssituation genom att tolka hur mänskligt liv och existens kommer 

till uttryck genom människors handlingar och mänskliga livsyttringar. Forskaren inom 

hermeneutik närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förståelse som ses som 

en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet. Forskarrollen 

grundar sig på öppenhet, ”subjektivitet” och engagemang. Studien har således en kvalitativ 

ansats, vilket innebär att huvudsyftet bland annat är att undersöka kvalitativ information för 

att därefter ge nyanser, beskrivningar och djup samt att den inte kräver mätinstrument i lika 

stor utsträckning som kvantitativ forskning. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att det ger 

oss möjligheten att få en nyanserad bild av hur elever tolkar, uttrycker och beskriver lärarens 

ledarskap och personlighet. Datan som insamlats ger möjligheten att analysera det empiriska 

materialet för att sedermera kunna dra slutsatser (Patel & Davidsson, 2011).  

 

4.2 Metodval 

Insamlingsmetoden för studien var intervjuer. Metodvalet baseras på studiens syfte att 

undersöka elevers tankar, tolkningar och intryck kring lärares ledarskap och handlingar, i sin 

tur ansågs intervjuer vara ett lämpligt tillvägagångssätt för att åskådliggöra detta. Patel och 

Davidson (2011) skriver att en kvalitativ intervju kan frambringa så kallade ”thick 

descriptions”, som är fylliga beskrivningar för att ge läsaren en ökad förståelse. En kvalitativ 

intervju kan således generera nyanserade beskrivningar av allmänna och vardagliga 

företeelser i den intervjuades världsuppfattning. I en kvalitativ intervju är det viktigt att inte i 

förväg formulera svarsalternativ för respondenten eller att på egen hand avgöra vad som är det 

”sanna” svaret på en fråga, det vill säga vägledande frågor. Därmed är studien riktad mot ett 

induktivt arbetssätt i forskningen, det vill säga att utifrån empiriska erfarenheter härleda 

slutsatser (ibid.). 

 

I och med att syftet är att respondenterna skulle få möjligheten att få prata relativt fritt var 

intervjuerna semistrukturerade. Detta innebär, enligt Patel och Davidsson (2011), att 

forskaren gör en lista över specifika teman som skall belysas där intervjupersonen har 

möjlighet att på egen hand utforma sina svar. Frågorna kan komma i en bestämd ordning men 

det är inte nödvändigt. I detta fall förekom bestämda frågor (se bilaga 2) men utifrån hur 

eleverna svarade kunde vissa följdfrågor förekomma. Dessa frågor kunde variera beroende på 

vad respondenten gav för svar. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att intervjun blir mer 
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som en flytande konversation än att bara ställa bestämda frågor och erhålla svar som kan 

sakna substans eller djup.  

 

4.3 Urval 

Studien riktar sig mot svenska högstadieelevers syn på lärarens ledarskap. I denna studie har 

sex respondenter deltagit. Då forskarna har god kontakt med en grundskola i Stockholms län 

tillfrågades elever från den skolan, som senare tackade ja. Eleverna som sedermera ingick i 

studien hade som krav att ha minst 80 % närvaro på lektionerna (totalt). Detta för att undvika 

att intervjua elever med hög frånvaro som kanske saknar kunskap om lärarnas egenskaper och 

hur det kan påverka dem. Visserligen behöver det nödvändigtvis inte vara så, men för att 

styrka studiens validitet var syftet att intervjua elever som går till skolan, och lektionerna 

framförallt, dagligen med vardagliga interaktioner med sina lärare. Respondenterna som 

deltog går i nionde respektive åttonde klass, och deras medverkan skedde i samförstånd med 

deras klassföreståndare och vårdnadshavare. 

 

4.4 Genomförande och databearbetning 

Urvalet av respondenter gick till på sådant vis att elever tillfrågades i två olika klasser under 

lektionstid med sin klassföreståndare. En åttonde klass och en nionde klass. Under dessa 

tillfällen gavs en kortfattad beskrivning av studien och vad respondenternas medverkan skulle 

innebära. Totalt var sex elever intresserade och i slutändan blev det dessa sex som deltog i 

studien. Klassernas klassföreståndare bekräftade under lektionen att alla elever som anmälde 

sig hade över 80 % i närvaro. Efter lektionens slut fick eleverna varsitt brev att överlämna till 

sina vårdnadshavare. Brevet var ett informationsblad om studiens innehåll och syftet med 

brevet var att få vårdnadshavarnas samtyckte till barnens deltagande (se bilaga 3). 

Intervjuerna skedde en vecka senare och alla elever hade med sig brevet med 

vårdnadshavarens underskrift. Intervjuerna utfördes i en av skolans lokaler, i ett grupprum i 

anslutning till idrottshallen. Varje intervju tog cirka 27-35 minuter beroende på hur mycket 

den intervjuade hade att säga. Frågebatteriet utgick ifrån en intervjuguide (se bilaga 2) med 

färdigformulerade frågor. Pennor, anteckningsblock samt en mobiltelefon användes för att 

kunna genomföra och spela in intervjuerna. Eftersom det var två personer som var närvarade 

under intervjuerna antecknade den personen som inte intervjuade för tydligare insamling av 

data. Allt skedde i samtycke med den intervjuade.  
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Alla intervjuer transkriberades i efterhand. Inget program användes för detta utan 

transkriberingen skedde genom att lyssna och dokumenterades ner i ett word-dokument. Efter 

avslutad transkribering tolkades och jämfördes de olika intervjuerna. Det som eftersträvades 

var återkommande mönster och svar som är kopplade till studiens frågeställningar. Utifrån 

svaren som intervjuerna genererade uppkom åtta olika mönster som genomsyrade alla 

intervjuer. Dessa mönster kopplades till ett tema. Varje tema fick en angiven färg och varje 

citat som var kopplat till det angivna temat markerades med den färgen. Dessa teman var 

hjälpsamhet/engagemang, lärarens pedagogik, lärarens förståelse, lärarens ledarskap, 

negativa egenskaper bland lärare, positiv inverkan hos elever, negativ inverkan hos elever 

samt elevernas motivation. Varje tema har en anknytning till studiens syfte och till någon av 

studiens frågeställningar. Efter att ha kopplat alla citat till respektive tema sållades de minst 

relevanta citaten ut och de citat som slutligen användes presenteras i studiens resultatdel.  

 

4.5 Trovärdighet och pålitlighet 

Vid genomförande av en intervju är det olika aspekter som bör beaktas för att få data som 

besvarar studiens syfte och frågeställningar. Tänkbara problem som kan uppstå vid ett sådant 

genomförande är hur intervjupersonen tolkar frågorna och svarar på dem. Risken med att 

intervjua kan vara att den intervjuade i sina svar hamnar utanför ämnet och talar om 

företeelser som är irrelevanta för studien. För att studien ska uppnå högsta möjliga 

trovärdighet och pålitlighet är det viktigt att frågorna är begripliga och relevanta. Eftersom det 

var barn som blev intervjuade var det viktigt att de dels känner sig bekväma i själva miljön 

men även att frågorna som ställdes var tydliga och enkla att förstå, det vill säga att 

intervjuaren använder ett språk som är i linje med barnets. Patel och Davidson (2011) skriver 

att som intervjuare är det viktigt att visa ett genuint intresse och förståelse för 

intervjupersonen och tar hänsyn till deras känslouttryck och attityder. Vidare skriver de att en 

förvånad höjning av ögonbrynet eller en ogillande ryckning kan avläsas omedvetet och direkt 

av intervjupersonen, konsekvensen kan därmed bli att denne reagerar med en försvarsattityd 

inför det fortsatta frågandet. Detta är något som har beaktats i största möjliga mån för att 

frambringa så sanningsenlig data som möjligt för att öka studiens trovärdighet och pålitlighet.  

 

Innan intervjuerna ägde rum genomfördes en pilotintervju. Patel och Davidson (2011) menar 

att detta är ett bra sätt att orientera sig i ämnet och successivt kunna utveckla underlag för den 
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egentliga intervjustudien. Intervjun skedde med en 13-årig pojke som under intervjutillfället 

gick i sjunde klass. Pilotintervjun visade sig vara gynnsam då intervjuguiden kunde revideras 

och optimeras ännu mer vilket betraktas som tillfredsställande. Vissa frågor omformulerades i 

efterhand och vissa följdfrågor lades till. En annan aspekt att ha i åtanke vid kvalitativa 

studier som kan påverka trovärdigheten och pålitligheten är att datainsamlingen i detta fall 

skedde enbart via intervjuer. Därmed kan studien enbart utgå från respondentens ord, även om 

det mot förmodan inte skulle vara i linje med personens verklighet. Det vill säga att personen 

kanske medvetet ger svar som inte är uppriktiga för att personen i fråga vill till exempel 

framstå på ett särskilt sätt. Vid genomförandet av intervjuerna var det viktigt att personerna 

kände sig avslappnade och kände förtroende för oss. Detta för att undvika missvisande svar. 

 

4.6 Etiska överväganden  

Alla som blev intervjuade blev muntligt informerade om studiens syfte, vad som gäller för 

deras deltagande och att deras personuppgifter kommer att förbli konfidentiella. Det 

klargjordes även att det var frivilligt att delta i studien och att de kunde välja att hoppa av när 

de ville. Utgångspunkten av etiska överväganden utgår således ifrån Vetenskapsrådets 

forskningsetiska perspektiv som består av fyra huvudkrav för att säkerställa att studien har en 

god forskningsetik. De fyra huvudkraven som studien utgick ifrån var: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel & Davidson, 2011). I och 

med att en del barn var under 15 år, behövdes godkännande från deras vårdnadshavare 

(Vetenskapsrådet, 2018). Dessa blev informerade via brev som eleverna fick ta med sig hem. 

I brevet (se bilaga 3) framgick all information om studien och elevernas roll i den. Alla 

elevers vårdnadshavare var tvungna att läsa, samtycka och skriva under. Alla deltagare blev 

fullt informerade om forskningen och att forskningen inte får utföras om barnet motsätter sig 

att den utförs. I och med att intervjuerna ljudinspelades hör det till god etisk sed att inhämta 

samtycke från både barn och dess vårdnadshavare, men även samtycke för hur inspelningen 

skall användas (ibid.). Därmed sågs det till att alla deltagares vårdnadshavare blev 

informerade och gav samtycke till studien. 

 

5.0 Resultat 

Det sammanfattande resultatet visar att de egenskaperna elever ansåg vara de allra viktigaste 

var hjälpsamhet, engagemang, förståelse och god pedagogisk skicklighet. Andra 
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ledaregenskaper som eleverna uppskattade var rättvisa, förmågan att vara sträng om 

situationen kräver det och bra humor. Eleverna var framförallt kritiska till lärare som visade 

låg grad av hjälpsamhet, förståelse, engagemang men även orättvisa. Konsekvenserna av 

lärarnas handlande har enligt eleverna en stor inverkan på dem och deras attityder gentemot 

läraren och ämnet. Negativ påverkan av lärarnas negativa egenskaper enligt eleverna var 

stress, förlorat intresse för ämnet, tappad motivation och sämre betyg. Positiv påverkan var 

ökad motivation, intresse för ämnet samt bättre betyg.  

 

Totalt intervjuades sex personer, tre pojkar och tre flickor. Resultatet kommer att presenteras i 

form av citat från eleverna och varje citat är kopplat till ett särskilt tema. Pojkarna kommer att 

hänvisas som Mohamed, Adam och Elias och flickorna som Viktoria, Ikram och Miriam. 

Varje tema är kopplat till studiens frågeställningar. Totalt finns det åtta teman. Alla namn som 

uppkommer i resultatdelen är fiktiva, inklusive i citaten, detta för att bevara studiens 

konfidentialitet. Varje tema avslutas med en analys av den insamlade empiriska datan. 

  

Tema nummer 1 är hjälpsamhet/engagemang. Tema nummer 2 är lärarens pedagogik. Tema 

nummer 3 är lärarens förståelse. Tema nummer 4 är lärarens ledarskap. Tema nummer 5 är 

negativa egenskaper bland lärare. Tema nummer 6 positiv inverkan hos elever. Tema 

nummer 7 är negativ inverkan hos elever. Tema nummer 8 är elevernas motivation.  

  

Tema 1–4 är kopplat till studiens första frågeställning som lyder: vilka läraregenskaper 

upplever eleverna vara de mest väsentliga att en lärare innehar samt hur resonerar eleverna 

kring dessa? Utifrån svaren som studien genererade var dessa fyra punkter de mest 

framhävande. Tema 5 är kopplat till studiens andra frågeställning som lyder: hur resonerar 

elever gällande lärares negativa egenskaper? Tema 6–8 är kopplat till tredje frågeställningen 

som lyder: hur påverkas elever av lärarens egenskaper? 

   

5.1 Tema 1 – hjälpsamhet/engagemang 

Gällande lärarnas hjälpsamhet/engagemang kan vi med flera olika exempel se hur elever 

definierar lärare med dessa egenskaper. I det empiriska materialet återkommer flera olika 

typer av definitioner av hjälpsamma/engagerade lärare. De som återkom flest gånger var: 

Lärare som erbjuder hjälp och lärare som bryr sig. Nedanstående citat är elevernas egna ord 
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och exempel på hjälpsamma/engagerande lärare, där eleverna svarar på fråga 2 i huvuddelen 

(se bilaga 2). 

 

I detta exempel beskriver Mohamed en hjälpsam och engagerad lärare som han har 

uppskattat: 

 

Hon hjälpte dem som behövde hjälp och man märkte att hon brydde sig om en. Hon 

gav mig andra chanser. Hon hade en bra genomgång, förklaring. Hon lyssnade på 

min presentation, något som andra lärare inte hade. Hon försökte alltid ge positiv 

feedback till de barnen som försöker, för vissa kanske inte är så bra men bara att 

läraren säger ’bra jobbat förfan, det har gått bra’ kan göra skillnad. 

 

Viktoria belyser också sina synpunkter om hjälpsamma och engagerade lärare och säger 

följande: 

 

Så bara att komma till henne [läraren] med vad som helst, om man har ett problem 

typ och berättar för henne så förstår hon och gör allt hon kan för att hjälpa  

 

I nedanstående citat berättar Ikram om en lärare som visade eleverna engagemang, inte bara 

under lektionstid men utanför:  

  

Man kunde sitta med läraren och inte bara för att den ska lära dig saker utan också 

prata när det inte är lektionstid, på en rast eller lunch och kunna sitta och prata med 

läraren om något annat som inte har med skolan och göra, det tyckte jag var bra 

med henne. 

Miriam resonerar följande om lärarnas hjälpsamhet/engagemang och pratar specifikt om en 

lärare samt vikten att lärarna visar att de vill vara i klassrummet och lära ut: 

  

Alltså hon [läraren] lyssnade alltid på en om man behövde det och hon fick mig att 

känna mig sedd… Det märktes att hon ville vara där och ville vårt bästa. Hade man en 

fråga eller om det var något som var svårt så hjälpte hon alltid en att försöka förstå. 

Hon brydde sig verkligen. 
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 Det är viktigt hur läraren tar hand om en lektion, inte bara sitter och gör ingenting, 

utan att de låter professionella, de bara har det här engagemanget att man ser på dem 

att de verkligen vill lära ut, och de måste vara väldigt tålmodiga, jag fattar att vara 

lärare är svårt. 

Adam och Elias beskriver i kronologisk ordning hjälpsamhet/engagemang och beskriver en 

lärare de uppskattade:  

  

Hon var beredd att hjälpa mig i varje situation fast det kanske inte gällde skolan 

eller ämnet, hon var redo att hjälpa mig liksom. Hon var där när jag behövde hjälp.” 

 

Jag känner att läraren finns där för mig, om det finns några svårigheter för mig, ska 

jag be om hjälp och då hon ska hjälpa mig. 

  

Elias som bara har bott i Sverige drygt två år talar om hur lärare i Sverige är i jämförelse med 

sitt hemland: 

  

Här så bryr sig läraren väldigt mycket om jag fattar eller fattar inte, så jag fick 

massa hjälp. För det är viktigt, för om klassen ska nå till högre betyg måste den bry 

sig och vara engagerad. 

 

Det empiriska resultatet lyfter fram flertal olika resonemang om hur en hjälpsam/engagerad 

lärare anses vara. Det förekommer även tydliga kopplingar till forskning som tyder på 

liknande resultat kring vad elever uppskattar hos lärare. I Öqvist & Malmström (2016) 

forskningsstudie kom de fram till att elever uppskattar lärare som engagerar sig i deras 

skolgång genom att stötta och finnas där för en i situationer som har med skolan att göra men 

även utanför skolan. Mohamed beskriver hur hans lärare visade ett engagemang under hans 

redovisning och lärare som ger positiv feedback vilket han uppskattade. Detta kan även 

kopplas till inspirerande motivation inom TFL där ledaren är optimistisk, visar entusiasm och 

ger positiv feedback (Turnnidge & Côté, 2018). Både Viktoria, Ikram och Miriam lyfter hur 

väsentligt det är att kunna prata med läraren om ärenden som inte har med skolan och göra 

samt Adam och Elias som både uttryckte vikten av att läraren finns där för en både under 

lektionen samt utanför skolan. Andra kopplingar till tidigare forskning som konstaterar att 
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hjälpsamhet/engagemang som betydelsefullt för elever finner vi i Bakx et al. (2015) där 30% 

av svaren ansåg hjälpsamhet var en viktig egenskap hos lärare.  

 

 5.2 Tema 2 – lärarens pedagogik  

Lärarens pedagogik omfattar inte bara hur läraren lär ut på ett begripligt sätt, utan också vilka 

typer av anpassningar den tillämpar i sin undervisning. Dessa anpassningar kan vara hur den 

strukturerar upp sina lektioner med tillhörande arbetsuppgifter och på vilka olika sätt läraren 

kan arbeta för att generera kunskap hos eleverna. Det kan vara allt från att läraren är kreativ i 

sin undervisning genom olika arbetsmetoder till att låta eleverna ha ett inflytande i 

undervisningen.  

 

I nedanstående citat beskriver Mohamed på vilket sätt hans lärare kunde få honom att förstå 

orientering, något som han inte alls kunde tidigare:   

 

Hon förklarade bra. Alltså min idrottslärare, hon förklarade hur kartan fungerade 

och upprepade sig flera gånger. Hon förklarade steg för steg, hur jag ska tänka för 

att förstå hur kartan fungerar. 

 

Viktoria ger exempel på strukturerade lärare och kreativa arbetsmetoder i följande citat: 

 

Sen typ Daisy, för det är olika, för hon jobbar sådär att hon är mer strukturerad så 

man vet vad man ska göra och vet när det är prov som gör det enkelt att förstå vad 

man ska göra. 

 

Jag tror att de viktigt att se till att det inte blir sådär tråkigt och ser till att det inte 

handlar om att bara sitta och skriva, utan ser till att byta ut lite saker ibland så det 

blir roligare. 

 

Men sen det här som jag sa att man kan ju göra det roligt med roliga uppgifter och 

inte bara sådär att läraren har det enkelt. Jag vet inte, säger kanske fel men att den 

(läraren) har det enkelt för sig och bara sitter vid bordet och säger åt en ’läs det här 

och skriv det här’, då blir lektionerna väldigt tråkiga. Men om man istället 
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anstränger sig, som en gång hade vi budgivning som var väldigt rolig, lite variation 

och så. 

 

Ikram svarar följande när hon får frågan om på vilket sätt en specifik lärare utnyttjande 

klasstiden på ett effektivt sätt: 

 

Ja han kunde förklara bra, om vi säger att läraren har en genomgång med hela 

klassen så kunde den förklara tydligt, men ändå att det inte tog en hel lektion. Så 

man har en noggrann genomgång snabbt och om det var så att någon inte förstod 

kunde han förklara på andra sätt.  För har man en bra lärare som man tycker 

förklarar bra och får en förstå och allting blir allting så mycket bättre. 

 

I följande citat beskriver Miriam olika sätt lärare har arbetat för att göra lektionerna mer 

intresseväckande för eleverna: 

 

Jag vill att lärare är kreativa, som när vi hade en aktietävling där den personen som 

hade bäst framgång skulle vinna ett pris som gjorde alla intresserade att både vinna 

men också i aktier som gjort att jag lärt mig väldigt mycket bara på den tävlingen 

istället för att bara ge utskrivna frågor som man hittar på typ någon random 

hemsida. Jag tycker att ju mer kreativ du är och mer fokus du lägger på lektionen, 

desto roligare och mer smartare blir eleverna. 

   

Hon lyssnade på vad eleverna hade att säga. Vi hade ofta typ en debatt, så om hon 

kunde säga ’vad tycker ni om ananaspizza’ och på så sätt kunde hon bedöma oss 

muntligt, eftersom det fanns många som var intresserade för det var ämnen man 

intresserade sig i och då kunde vi sitta i klassen och typ prata i en hel lektion och det 

är sådär när lektionen var över så kände alla att de ville stanna och tyckte att det var 

så roligt. 

 

Adam och Elias ger exempel på lärare med god pedagogik i undervisningen, där Adam lyfter 

anpassningar som en väsentlig del i lärandet:  

 

Den [läraren] var hög kunskapsmässigt, den hade goda kunskaper, den kunde 

förklara på olika sätt. Min lärare, när jag kom till Sverige då när jag hade min första 
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lärare hon hittade ett sätt att prata med mig när jag inte kunde svenska. Det var 

liksom hon som startade att jag började prata svenska, prata med svenska 

människor, att jag började umgås med dem. Jag gick inte till ryssar, jag ville prata 

med svenskar för att lära mig svenska mer, det var hon som motiverade mig till det. 

Fast man inte kunde någonting så förklarade hon på ett annat sätt och liksom sa 

bara ”du är inte den eleven som måste ge upp hela tiden, du kan mycket bättre, du 

har bra grunder. 

 

Hon förklarade bra, genom att ha tydliga genomgångar. T.ex. Matte i mitt hemland 

så hatade jag matte jättemycket för jag hade svårt, men nu utvecklas jag mycket i 

ämnet matte. 

 

Tema 2 belyser flera olika goda exempel på hur lärare i sin undervisning möter elevers behov 

i lärandet, som är det centrala i undervisningen bland lärare och elever. De främsta 

tillämpningarna gällande goda pedagogiska ansatser var strukturerade lärare, kreativa lärare 

och lärare med anpassningar i undervisningen. Majoriteten av eleverna betonade hur 

betydelsefullt det är med lärare som på ett tydligt sätt i sin undervisning kan få elever att 

förstå uppgifter eller syftet med lektionen. Belysande är hur Viktoria, Ikram och Miriam ger 

exempel på lärare med dessa egenskaper och som även återkommer i tidigare forskning. I 

Öqvist & Malmström (2016) belyser eleverna hur lärare kan med tydliga instruktioner få 

elever att förstå hur uppgifter ska utföras och hitta tillvägagångssätt för att finna lösningar. I 

Bakx, et al. (2015) studie är den instruktiva läraren den egenskapen som elever finner mest 

önskvärd, en egenskap som beskrivs som att vara skicklig på att förklara och få elever förstå 

syftet med lektionen. Miriam beskrev hur viktigt det är med kreativa lärare och lärare som tar 

elevernas åsikter i beaktning vilket kan kopplas till intellektuell stimulans inom TFL där 

kreativitet, nya idéer och åsikter välkomnas och uppmuntras. Adam talade om hur en lärare 

anpassade sig efter honom i undervisningen för att skapa utvecklings- och 

inlärningsmöjligheter och verkade som en coach för honom vilket kan kopplas till TFL:s 

individuellt hänsynstagande (Turnnidge & Côté, 2018).  

.  
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5.3 Tema 3 – lärarnas förståelse 

Tema 3 tar upp elevers uppfattning av lärarnas förståelse vilket är en av de främsta 

egenskaperna elever anser att en lärare bör ha. Vi kan med flera exempel visa hur elever 

upplever att en förstående lärare ska vara.  

  

Mohamed och Adams definition av en förstående lärare är att det är någon som förstår deras 

bakgrund och agerar utefter det: 

 

Eftersom jag inte har bott i Sverige i så många år, bara 7 år, så är det viktigt att 

lärarna tänker på det när de ska förklara saker för mig. Vissa saker som vissa som 

är födda kan förstå enkelt kanske är svårare för mig, men för mig behöver någon 

kanske förklara en extra gång för att jag ska förstå. Och min förra engelskalärare 

var bra på det. Hon visste min situation och försökte anpassa sig mycket efter mig. 

 

Jag känner såhär, varje elev och lärare måste ha den sorts relation för att kunna 

förstå varandra. Man måste kunna lära känna en lärare… De måste liksom titta med 

två olika glasögon på eleven. Om vi säger att den har en annan bakgrund så måste 

läraren veta att i denna persons hemland är det på ett annat sätt. Den kommer från 

en annan miljö, så den är på ett annat sätt, det måste läraren förstå.  Om vi säger att 

jag är helt ny, kommer från mitt hemland och jag är helt ny i Sverige, så gör jag 

något som är okej i mitt hemland MEN som inte är så bra här och om läraren anser 

att jag har gjort fel då måste den förklara för mig eller för de personerna att det 

kanske är okej att få säga så i hans hemland men här i Sverige är det annorlunda 

och lära mig på det viset istället. 

 

Å andra sidan anser Viktoria och Miriam att en förstående lärare har förståelse för deras 

skolgång och den perioden de går igenom, som de beskriver som jobbig: 

 

Linda hon tycker alla om, hon är typ allas favorit lärare eftersom hon är sådär 

väldigt förstående, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det men hon är väldigt 

snäll också… Instrument lärarna är också jättesnälla och förstår en verkligen. De 

kan förstå att den sista veckan innan sommarlovet så är vi trötta och därför tänker 

de inte hålla på och fjanta med oss för de vet att vi är trötta och dom förstår oss” 
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“Allmänt är det fler lärare som jag tycker är bra, men man ser en likhet med de 

(lärarna) som är bra och det är att alla de är för det första inte sådär 50 år, så de 

fattar hur det är att vara ung. Sen så förstår de och har förståelse för att vi går i 

skolan och att det är jobbigt, det är drama och de hit och dit. Att det är mycket och 

att det kan vara jobbigt. Sen visar de respekt mot oss elever, eftersom vi ska ha 

respekt för lärarna och de ska respekt för oss… Läraren hade förståelse, så man inte 

bara säger, ’nu får du 50 läxor och du får inte vara ledsen’. Utan de kan förstå en.” 

  

Ja, hon [läraren] visste hur man skulle kompromissa med elever, för lärare ser 

kunskap på ett sätt och elever på ett annat sätt, hon var väldigt blandat, typ vi skulle 

göra det här roligt, vilket det blev… Men det är något i sig att man måste veta att 

elever, särskilt 13–14 åringar är jobbiga, väldigt jobbiga men det är det som 

kommer om man vill bli lärare. Det är något man varnas inför när man vill bli 

lärare, man måste bli tålmodig med elever, även om de har attityd eller man blir 

kritiserad på ett sätt som inte är okej. 

 

Dessa olika uppfattningar av förståelse beskriver hur eleverna upplever att deras lärare förstår 

dem. Mohamed och Adam som båda anlänt till Sverige i en äldre ålder med en bakgrund av 

kultur och tillvägagångssätt från sina hemländer uppmärksammar hur viktigt det är att läraren 

är medveten om deras situation och inte bortser från det. Adam lyfter ett exempel där han 

berättar om hur en kulturkrock bör behandlas av läraren. Eleven menar att det är viktigt att 

läraren uppmärksammar handlingar som inte är acceptabla i Sverige, för att i sin tur förklara 

och beskriva för eleven varför det är så. I detta sammanhang är det viktigt att läraren förstår 

att elevens handlande inte var illvilja, utan visar förståelse för att eleven inte förstod att det 

var fel. Detta är i likhet med vad Zalech (2011) belyser i sin studie av elevers syn på lärares 

egenskaper, där förståelse är en önskvärd egenskap hos lärare. Beskrivningen är lik Adams 

exempel: hur viktigt det är att läraren kan tolerera elevers misstag och ger dem möjligheten att 

korrigera ens misstag. 

 

5.3 Tema 4 – lärarens ledarskap 

Lärarens ledarskap behandlar väsentliga egenskaper som en lärare bör präglas av i sitt 

ledarskap. Resultatet gav upphov till olika egenskaper såsom humor och att vara sträng. 
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Belägg för detta finner vi i citaten nedanför, där eleverna besvarar fråga 2 i huvuddelen (Se 

bilaga 2): 

  

Mohamed lyfter humor och att vara en glädjespridare som en god egenskap vilket en specifik 

lärare uppvisade: 

 

I hennes lektioner så var alla tysta för det kändes som hon hade en bra planering, 

ingen skulle prata, alla skulle göra det som de skulle, vi fick läxor. Och hon 

[läraren] försökte också vara rolig, så att eleverna inte känner sig stressade och 

faktiskt är någon som vill hjälpa dig. Hon var sträng men när hon till exempel gjorde 

sina lektioner till presentationer, hon försökte också ha något som var roligt i 

presentationen, att vi skulle skratta, och få oss att lyssna mer… Alltid när hon kom i 

klassrummet sa hon ”hej alla” på ett bra humör, hon brukade vara glad. 

 

Viktoria och Ikram exemplifierar istället tillsägelser och hur stränga de anser att lärare bör 

vara: 

 

En perfekt lärare är snäll hela tiden, förutom när den blir arg, då blir den arg och då 

har man respekt för den läraren. Om klassen beter sig dåligt så måste den kunna 

säga till så eleverna lyssnar för annars blir det att eleverna bestämmer och då blir 

det inte bra… Om en klass är stökig ska den behöva vara sträng, men ändå kunna ha 

en mjuk sida som är lättsam av sig. 

 

Ja och en lärare måste också vara trygg i sig själv, för om man är trygg i sig själv 

som person så vågar man stå upp för sig själv och vågar säga till. För annars om 

läraren är otrygg så blir det att klassen kör över och det är ingenting som man gör 

med flit, inte för att man är dum utan det blir bara så… De kan säga till om det 

behövs, t.ex. om det är jätte bråkigt i klassen att de kan ta tag i det och vara seriösa 

när det behövs. 

 

I likhet med Zalech (2011) så visar det att humor är en viktig egenskap för lärare. Då blir 

atmosfären glädjefylld och rogivande, något Mohamed beskriver i citatet ovan. I en tidigare 

studie återkommer humor som en god egenskap då den ger upphov till en mer avslappnad 

relation till läraren (Strikwerda-Brown et al., 2008). Förmågan att skapa trygghet och lydnad i 
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klassen samt att kunna vara sträng vid särskilda situationer exemplifierar typiska egenskaper 

som en lärare bör ha, i och med att undervisning utgår från att eleverna lyssnar och tar in det 

läraren lär ut. Något som Viktoria och Ikram belyser och något som kan kopplas till TFL:s 

idealiserad inflytande där Turnnidge och Côté (2018) skriver att ledaren föregår med gott 

exempel och där god moral och god etik är viktiga grundstenar.  
 

5.4 Tema 5 - Negativa egenskaper bland lärare 

Eleverna delar med sig av erfarenheter av dåliga lärare som de har haft och vad som har varit 

utmärkande hos dessa. Sammanfattningsvis var eleverna framförallt kritiska till lärare som 

visade låg grad av hjälpsamhet, engagemang, förståelse och orättvisa. Nedanstående citat 

åskådliggör dessa egenskaper, där eleverna besvarar fråga 4 i huvuddelen (se bilaga 2).  

 

Mohamed och Viktoria exemplifierar hur brist på hjälp under lektionstid kan se ut: 

 

Jag märkte att, innan så var jag inte så bra på svenska och jag har haft lärare, som 

ifall jag sagt något fel så brydde de sig inte, jag märkte hur de kollade på mig, den 

brukade kolla t.ex. ner lite. T.ex. vi skulle ha presentationen och läraren fokuserade 

inte på det jag sa, hon eller han, hen kollade bara på slutet, hen hade inte ens fattat 

vad jag pratade om och den presentationen var faktiskt viktig för betyget… Jag fick 

inte alltid den hjälp jag behövde. Om jag till exempel behövde hjälp att förbättra mig i 

någonting, eller ’kan du hjälpa mig med det här’ men hen totalt ignorerade mig och 

gick till någon annan elev eftersom hen inte kunde hjälpa mig. 

 

Jag skulle säga att om man är väldigt oklar så börjar jag genast inte gilla dem, om 

man ändrar uppgifterna hela tiden. Om man bara är allmänt oklar bara och det 

händer ibland att man ber om hjälp och så kommer de och säger ’ja det är en svår 

uppgift och du får lösa den själv’ och får ingen hjälp alls. 

 

Viktoria beskriver i nedanstående citat hur lärare visar låg grad av förståelse: 

  

Lärare som inte kan förstå elever som bara tänker utifrån deras perspektiv istället 

för att sätta sig in i elevernas situation och underlätta. Utan faktiskt tänka först om 
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det kan vara jobbigt eller det här blir jättebra sådär. Sen kan lärare bli mer 

strukturerade och klara i sättet hur de undervisar. 

 

Vid frågan på vilket sätt en viss lärare var otydlig svarar Ikram:  

 

Läraren var så otydlig, lägg ut vad man har för läxor och prov sen säg vart det finns 

istället för att överraska i sista stund och säga att ’nu har vi har läxa imorgon’. För 

vi elever blir bara överraskade eftersom vi inte visste. Utan de måste berätta att ’jo 

men det står där’ och påminna oss mer än en gång, för annars blir det otydligt, så 

det behövs att man faktiskt blir tydlig med det.  För nu blir det att läraren säger att vi 

har prov imorgon och vi vet inte och hon svarar ’jo men det står i er kalender, där 

och där’. Så mer klarhet. 

 

Vidare beskriver Ikram lärare som inte tar hänsyn till elevernas andra ämnen:  

 

 För det första vara sådär helt iskalla, ’nu ska ni få de här femtio proven och tusen 

läxorna’ och så säger vi att det inte går, då är de [lärarna] bara sådär ’jo det ska ni 

göra och lämnar ni inte in så får ni F’. Så det finns ingen förståelse alls att vi har 

andra lektioner och andra läxor också. 

  

Ikram, Adam och Elias berättar i kronologisk ordning hur lärare har varit orättvisa i sin 

undervisning: 

 

När lärarna inte vågar säga till eller att de bara vågar säga till när det gäller de 

lugna personerna och sen kommer de tuffa killarna som är sådär högljudda och 

läraren blir typ rädd för att säga till dem. För ska man säga till så tycker jag att man 

ska kunna säga till alla. Om hela klassen springer runt och står på borden så måste 

läraren göra någonting istället för att bara sitta där och vara rädd, utan faktiskt 

kunna säga till på skarpen. 

 

Hon kom aldrig till mig. Första klassen jag gick i, det var typ bara svenskar i den 

klassen. Tre av oss var invandrare och vi satt alltid vid samma bord och hon kom 

aldrig till oss. Vi hade alltid en extra lärare på svenskan bara för att hon skulle vara 

med oss, jag drog ju liksom in henne för jag fick ju aldrig hjälp… Hon brast i liksom 
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den här viljan att hjälpa till. Som lärare är man skyldig att hjälpa till, vem det än är 

så är man skyldig att hjälpa till. Även om personen inte förstår så måste du förklara 

tills den förstår. Hon blev arg för jag inte förstod, eller hon blev frustrerad för jag 

inte förstod enkla saker men jag kunde ju inte svenska då. Jag gjorde ju inte det, det 

var svårt för mig att förstå för jag inte kunde svenska. Jag kände att det inte var 

riktigt rättvist mot mig. 

 

De är bara de elever som får högre betyg som hon bryr sig väldigt mycket om. 

Medan vi andra inte får samma behandling, så det blir inte lika rättvist. Genom att 

ge mer tid åt andra elever som har högre betyg, blir det mindre tid för oss andra, 

vilket jag tror att läraren inte förstår eller tänker att hon gör. Till och med när jag 

ber om hjälp av läraren så bryr hon sig inte om oss lika mycket som med de andra 

eleverna med högre betyg. 

 

När Miriam ombeds att beskriva en lärare som, enligt henne, varit dålig berättar hon följande 

om en specifik lärare:  

 

Denna lärare får man inte rätta om hon har fel, hon sa till exempel att kroppen har 

bara en njure, att man inte kan leva med en njure utan att kroppen bara har EN 

njure. Om man rättar henne så börjar hon skrika och då menar jag verkligen skrika 

och hoppa runt som ett småbarn, och hon får så många breakdowns och säger typ 

’det är så roligt att jag är utbildad i det här och ni ska rätta mig och sådär’, hon kan 

verkligen inte ta kritik. Sen proven så har hon varit så lat för vi har fått samma prov i 

vartenda ämne inom NO sedan 7an så att jag kan typ frågorna utantill och bara för 

det får jag alla rätt eftersom hon inte bryr sig tillräckligt mycket för att ändra, sen är 

hon väldigt envis, eller nej arrogant och hon kan verkligen inte ta konstruktiv kritik 

alls, hon kan inte ta någonting som är mot henne… För att kortfatta det så är hon 

väldigt envis och det drar ner väldigt mycket på lektionerna, hon pratar bort 

lektionerna, vi hade en 15 minuters lektion en gång för hon kom 35 minuter för sent, 

sen spendera hon 10 minuter att säga att vi inte kan prata med varandra för att vi 

har för lite tid sen hade vi bara 5 minuter kvar och då var det dags och gå och det är 

typ så lektionerna går till, hon står och babblar så länge att ingen får hjälp. 
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Utifrån ovanstående citat tycks det som om elever upplever en frustration när de berättar om 

sina dåliga erfarenheter med lärare som de har haft eller har. Citaten exemplifierar hur brist på 

hjälp, engagemang och lärare som behandlar elever orättvist är ett problem som bör åtgärdas 

för att kunna bedriva en framgångsrik undervisning. Ett typiskt exempel kan vara citatet ovan 

av Miriam, där hon berättar att hennes lärare inte ändrat sitt sätt att skriva sina prov i ämnet 

NO vilket gör det väldigt lätt för eleverna att förutse vad som kommer på proven. Ett annat 

exempel är Ikrams citat kring hur lärare bara vågar säga till vissa elever vilket rör upp känslor 

bland de elever som blir tillsagda och där de ”tuffa” personerna tar kommando över lektionen 

och påverkar undervisningen. Lärarna som eleverna beskrivit har uppvisat brist på 

transformellt ledarskap, i synnerhet inspirerande motivation eftersom lärarna bland annat 

uppvisade låg grad av engagemang vilket, enligt eleverna, ledde till låg grad av motivation. 

Brist på intellektuell stimulans var också framträdande eftersom ifrågasättande inte 

uppskattades, och att eleverna dessutom upplevde att undervisningsmiljön inte stimulerade 

deras förmåga till kreativitet och självständighet.  

 

5.5 Tema 6 – positiv inverkan hos elever 

Följande tema handlar om den positiva inverkan som uppstår hos eleverna när de upplever att 

läraren är bra. Citaten nedanför beskriver olika exempel på hur lärare påverkar elevers lärande 

på ett positivt sätt och hur relationer kan avgöra deras motivation för ämnet eller läraren. 

Eleverna besvarar huvudsakligen fråga 4 i huvuddelen (se bilaga 2): 

 

Mohamed, Ikram, Miriam och Elias beskriver ovanstående i kronologisk ordning gällande 

positiva erfarenheter av lärare och hur relationen kan påverka undervisningen på ett positivt 

sätt: 

  

Stor skillnad. För att man kan märka också på betygen att, med Johanna gick mina 

betyg ganska upp och jag märkte att jag fick C i sexans betyg och i 8an hade jag B, B 

B. Sån stor skillnad och med min nya lärare så har betygen börjat gå ner istället. 

 

Har man en bra relation till sin lärare så har man respekten att sitta och lyssna och 

man försöker ta in mer av vad läraren säger, för du gör det här för mig och jag gör 

det här för dig. Istället för att bara lyssna och vara tyst som är reglerna, som man 

gör typ med alla andra lärare. Sen kanske tycker man att ämnet är långtråkigt och 
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jobbigt men man försöker mer om man har någon lärare man tycker om blir det ofta 

bättre. 

 

Ja, jag har ett exempel från min förra skola så hatade jag NO, men jag hade 

världens bästa NO lärare. Så jag blev duktig med hans hjälp och då började jag 

älska ämnet. 

  

När jag hade min förra engelskalärare såg jag fram emot hennes lektioner, alltså 

hon fick mig typ att längta efter hennes lektioner eftersom hon gjorde lektionerna 

roliga. Hon visste vad vi ungdomar är intresserade av och försökte utnyttja det för 

att ge oss kunskap i hennes ämne. Detta gjorde också att mitt betyg höjdes eftersom 

jag utvecklades och lärde mig mycket. Jag önskar hon jobbade kvar men vad ska 

man göra. 

 

Jag utvecklas mycket. Man kan lära sig nya saker så frihet är att du har utbildning 

annars du är ingenting utan utbildning, vilket gör mig väldigt lycklig att kunna gå i 

skolan och lära mig nya saker. 

 

Adam och Viktoria uppmärksammar något som de andra eleverna inte lyfte fram: 

 

Hon kommer till mig och hon hjälper mig. Det är typ bara det, om läraren hjälper 

mig och är engagerad, då är jag engagerad tillbaka. Det där lät ganska drygt men 

det är så. Jag kan inte lära mig någonting ifall jag inte får något stöd, och om 

läraren inte är där så lär jag inte mig någonting. Men om läraren är där så är jag 

engagerad och jag vill lära mig någonting. 

 

Har man en bra relation till sin lärare så har man respekten att sitta och lyssna och 

man försöker ta in mer av vad läraren säger, för du gör det här för mig och jag gör 

det här för dig. Istället för att bara lyssna och vara tyst som är reglerna, som man 

gör typ med alla andra lärare. Sen kanske tycker man att ämnet är långtråkigt och 

jobbigt men man försöker mer om man har någon lärare man tycker om blir det ofta 

bättre. 
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 Alla elever verkar påstå att relationen till läraren är en betydande faktor för att få en positiv 

inverkan på lärandet. Vi ser flera exempel bland elever ovan som betonar hur betygen och 

engagemanget har ökat för ämnet. Två elever menar istället att det måste finnas en 

underförstådd överenskommelse mellan elev och lärare där båda parter måste bidra till ett 

positivt samspel. Exempelvis säger Viktoria i citatet ovan ”du gör det här för mig och jag gör 

de här för dig” vilket indikerar en överenskommelse mellan lärare och elev. Ett annat liknande 

exempel lyfter Adam som säger: ”Om läraren hjälper mig och är engagerad, då är jag 

engagerad tillbaka”, vilket innebär att läraren behöver ta första steget innan Adam i detta fall 

ger tillbaka samma energi och engagemang. Positiva inverkan kan framförallt kopplas till 

TFL:s inspirerande motivation och individuellt hänsynstagande. Turnnidge och Côté (2018) 

menar att när ledaren präglas av dessa två komponenter så agerar ledaren motiverande vilket 

avspeglas hos adepterna och ledaren strävar efter att skapa goda relationer till dem. När 

eleverna i detta fall upplever att läraren vill dem väl och vill se dem lyckas påverkas elevernas 

attityder mot läraren till det positiva.  

 

5.6 Tema 7 – negativ inverkan hos elever 

I kontrast till föregående tema lyfter tema sju fram den negativa inverkan som uppstår hos 

eleverna när de upplever att läraren inte är tillräckligt kompetent. Det vill säga, hur en dålig 

lärare påverkar dem. Eleverna beskriver liknande situationer och hur de blir påverkade. 

Eleverna besvarar fråga 4 och 5 i huvuddelen (se bilaga 2):  

  

Mohamed uttrycker stress som en konsekvens i citatet nedan: 

 

Stress, mycket stress för att jag trodde att betygen snart skulle vara satta och jag 

trodde att jag inte fick den tillräckliga hjälpen som jag behövde. Jag behövde fråga 

de andra, eller göra andra grejer och visste att i slutet skulle jag inte ligga där jag 

ville från början… Viktigaste är om eleven vill ha kunskap, att du försöker ge det till 

den, men vissa lärare vill för det mesta bara göra och bli klar med det, och tyvärr så 

påverkade det också betyget. 

  

Adam och Viktoria beskriver hur de påverkas av en dålig lärare: 
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Jag tappar ju motivationen helt och hållet. Om jag inte får hjälp hur ska jag bli 

motiverad. Jag blir helt omotiverad, jag tappar liksom känslan direkt. Jag vill inte gå 

på lektioner, jag vill inte vara där bara för att läraren är sådär. Varför ska man gå 

på lektioner om man ändå inte får hjälp och lär sig någonting. Kan ju lika gärna dra 

därifrån typ. 

 

Men också sådär när jag tänker på en lärare eller ett ämne så tänker jag direkt på 

läraren jag har i t.ex. engelska och innan kanske tyckte jag om engelska men sen 

bytte jag lärare och nu hatar jag engelska. Det liksom ändras beroende på vilken 

lärare man har… För om man har en lärare man verkligen inte gillar så blir man 

verkligen anti mot hela ämnet och vill typ bara gå därifrån, alltså man gör inte det 

men man kanske vill det. 

 

Ikram lyfter i nedanstående citat hur lärare exponerar elevers betyg framför klassen samt hur 

det påverkar henne:  

 

Det får mig att känna mig jättedålig och det hände ju bara senaste veckan där 

läraren säger framför alla ’Ja kalle, jag tänkte först ha det här betyget på dig, men 

nej nu sätter jag det här betyget för dig istället, men För Åsa du fick jättebra’. Då 

blir man helt galen på läraren, hur kan man säga sådär framför alla. Liksom säg till 

mig vad jag fick på provet inte framför alla. Alla behöver inte ta del av det. 

  

Jaa men det känns typ meningslöst och man orkar inte bry sig längre. Det känns som 

man inte satsar lika mycket på att plugga och vara bra. Så man blir inte lika 

motiverad med en dålig lärare. 

  

Elias betonar hur lärare som inte gör lektionen tillräckligt intresseväckande påverkar honom 

och hans motivation:  

 

Hon väcker inte mitt intresse i det här ämnet, vilket gör mig omotiverad till att lära 

mig… Konsekvenserna blir att man får dåliga betyg, tycker inte om skolan, man 

skjuter upp uppgifter. 
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Liksom Elias, beskriver Viktoria en liknande företeelse som uppstod när läraren inte är 

tillräcklig tydlig eller hjälpsam:  

 

Folk typ struntar i att göra uppgifter, för att man inte förstår. Eller att man försöker 

tillräckligt mycket och ändå inte förstår eller får någon hjälp så struntar man tillslut 

att göra det och då blir konsekvensen att tappar man betyget. Så konsekvensen blir 

att elever tappar betyget för att man inte tycker läraren är bra och så. 

 

Sammanfattningsvis har eleverna olika upplevelser kring lärares handlingar gentemot 

eleverna och hur de i sin tur blivit påverkade. Därtill finns ett återkommande mönster som 

majoriteten av eleverna tar upp; att betyget drabbas på grund av låg motivation. Detta 

återkommer i citaten ovan av Elias, Viktoria och Mohamed där alla anser att motivationen 

avtar och därmed påverkas betyget. Adam och Viktoria exemplifierar hur elevers attityder 

förändras och därmed skapas en motvilja att närvara på dessa lärares lektioner, eftersom de 

finner det meningslöst. Ikram belyser hur lärare kan exponera elevers betyg framför hela 

klassen vilket hon visar stark motvilja för. Hon menar att elevers betyg bör vara 

konfidentiella.   

 

5.7 Tema 8 – elevernas motivation  

Det avslutande temat belyser hur lärare kan påverka elevernas motivation. Följande citat 

beskriver olika motivationsfaktorer hos eleverna, såsom lärarnas förmåga att motivera dem. 

Eleverna svarar på fråga 5 i huvuddelen (se bilaga 2). 

Mohamed, Viktoria och Ikram beskriver i följande tre citat hur lärares egenskaper motiverar 

dem: 

 

Vissa lärare som jag sa, gjorde att jag blev intresserad av ämnet eftersom de var 

hjälpsamma, snälla, stränga men ändå bestämda. Det gör att du vill gå till deras 

lektioner och lära dig mera. 

 

Ja, för det blir ju det att om man klickar med en person eller deras personlighet så 

får man mer motivation att lära sig än att man inte liksom tycker om läraren. 
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Ja absolut, det var sådär när jag inte gillade NO, för att läraren gör allting, så har 

man en bra lärare så blir man absolut mer motiverad och taggat på att försöka och 

kämpa. Har man en bra lärare som man tycker förklarar bra och får en förstå allting 

så känner man sådär... Jag blir jättemotiverad av det i alla fall. 

 

Miriam belyser vilket betydelse läraren har för hennes motivation i det ämne som läraren 

undervisar i: 

  

Motivation har en sån stor betydelse i hur man presterar i skolan, för om man inte är 

motiverad, dels för att man kanske ha det dåligt eller någonting så presterar man 

sämre än någon som bara fokuserar på skolan. Om någon känner att den lärare är 

så, eller att det är för svårt för mig kommer man omedvetet att prestera sämre för att 

man inte vill prestera och då blir det ett stort ansvar på läraren att veta hur de 

kommunicerar med elever. Inte bara genom mail utan faktiskt visar att de bryr sig 

om ens betyg. Känner jag förtroende för min lärare så kommer jag vilja lära mig 

mer, vet läraren sitt ämne så kommer jag vilja gå på dennes lektioner. Så ja läraren 

har stor påverkan på min motivation till skolan. 

Adam beskriver hur han motiveras när han upplever att läraren är bra: 

Ja alltså jag påverkas, jag vill ju lära mig. Jag blir motiverad, jag känner att jag är 

där, jag känner att jag är med i klasen, känner att jag tillhör klassen. Det är inte att 

jag sitter i ett hörn och att jag inte förstår något, jag är med, jag är med i det hon 

säger. Jag är med i vad som händer och det får mig att vilja prestera bra i skolan. 

Elias betonar vikten av att läraren genom att berätta hur kunskapen kan användas i vardagen 

kan motivera honom till att vilja gå på lektionerna: 

 

Ja, genom att förklara för mig positiva sidor av vissa ämnen. Som matte i procent 

eller så, där läraren förklarar hur du ska tjäna på att lära dig procent genom dessa 

uppgifter, eftersom det blir ett verktyg att använda senare i livet och då kan jag bli 

mer motiverad. Eller som att lära dig engelska, så kan du resa och prata med 

människor över hela världen och så, det kan motivera mig, absolut. 
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Motivation är en väsentlig och tydlig faktor för elevers lärande. Mohamed, Viktoria och 

Ikram ansåg att deras motivation ökade när läraren upplevdes bra eller att relationen var bra. 

Miriam däremot anser att det är förtroendet till läraren som alstrar hennes motivation och 

Adam upplever något liknande när han känner en tillhörighet och tydlighet i undervisningen. 

Å andra sidan känner Elias att läraren bör förtydliga varför han ska lära sig vissa saker och 

hur den kunskapen kan användas i framtiden. Dessa jämförelser kan kopplas till Öqvist och 

Malmströms (2016) studie som beskrev en ledande lärare som någon som är tydlig med sina 

instruktioner och får eleverna att känna sig trygga med de uppgifter som ska genomföras, och 

en stöttande lärare som någon som strävar efter att skapa goda relationer till sina elever. 

Detta har följaktligen en god effekt på elevernas motivation och kan kopplas till TFL. När 

ledaren uppvisar inspirerande motivation i kombination med intellektuell stimulans upplever 

eleverna att deras motivation ökar vilket bekräftar hur pass stor inverkan lärare har på elever. 

 

6.0 Diskussion  

Syftet med studien var att utreda vilka läraregenskaper svenska högstadieelever ansåg vara de 

allra viktigaste hos lärare samt hur läraren påverkar elevers attityder mot läraren. De 

egenskaper som genomsyrade i princip alla intervjuer var lärarens hjälpsamhet och 

engagemang, lärarens förståelse, lärarens pedagogik samt lärarens ledarskap (exklusive de två 

förstnämnda). Dessa fyra punkter var separata teman vid redovisningen av resultatet.   

 

Alla elever betonade vikten av att ha en lärare som visar förståelse och som är behjälplig, 

framförallt Miriam och Adam som båda menade att en engagerad lärare har en stor inverkan 

på deras syn på ämnet och i synnerhet på läraren. Precis som det framgår i analysen (tema 1) 

skriver Bakx et. al (2015) i sin studie att 30 % av eleverna som deltog i undersökningen ansåg 

att hjälpsamma lärare var en vital egenskap hos en god lärare. Elever uppskattar således lärare 

som uppvisar TFL:s inspirerande motivation där Turnnidge och Côté (2018) skriver att denna 

typ av ledarskap genomsyras av bl.a. entusiasm och positiv feedback vilket leder till större 

sammanhållning. Eleverna känner då även större meningsfullhet för ämnet som läraren 

undervisar i. Som framtida lärare är det viktigt att denna aspekt beaktas i kommande 

undervisning eftersom eleverna, både i denna och tidigare studier, anser att lärare framstår 

positivt när eleverna upplever att läraren visar att hen bryr sig om sina elever och vill hjälpa 

dem.  
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Lärarens pedagogiska egenskaper var en punkt som belystes av samtliga elever. Mohamed, 

Viktoria, Ikram och Elias menade att effektiva och lättförstådda genomgångar var viktiga. 

Dessutom berättade Viktoria och Miriam att det är viktigt att läraren varierar sitt sätt att lära 

ut, är kreativ och utgår mycket från elevers intressen. Bakx et. al (2015) menar att för att bli 

och förbli en god lärare är det viktigt att läraren använder och implementerar allmänna 

samhällsinnovationer som till exempel sociala medier i sin undervisning. Dessutom kan lärare 

behöva justera eller till och med anamma specifika utbildningsreformer. Med andra ord kan 

en lärare inte ha samma tillvägagångssätt och metodik i sin undervisning år in och år ut, då 

tiderna förändras. Detta är något som Miriam var tydlig med när hon förklarade att lärare bör 

vara kreativa och lyssna på elevers åsikter och sedermera nyttja dem i sin undervisning. Detta 

kan kopplas till TFL:s intellektuell stimulans, där ledaren vill att adepten ska få ifrågasätta 

ting, ges utrymme för kreativitet och självständighet samt låta hen påverka beslut (Turnnidge 

& Côté 2018). Det vore till lärarens fördel att ha detta i åtanke när planeringen genomförs då 

detta skulle kunna öka meningsfullheten för eleverna eftersom läraren bland annat tar hänsyn 

till aktuella samhällsinnovationer vilket kan ge undervisningen större relevans för eleverna. 

Marsh (2012) betonar att när läraren är flexibel i sitt lärande kan det få eleverna att bli mer 

avslappade och ha ett mer lättsamt förhållningssätt gentemot ämnet vilket kan öka deras 

intresse och kunskap. Strikwerda-Brown et. al (2008) kom i sin studie fram till att elever 

uppskattade när de fick göra sina röster hörda och fick framföra sina åsikter vilket är något 

som styrker vikten av att lyssna på eleverna. Därmed är detta något samtliga lärare bör ha i 

åtanke när de undervisar och implementera. En av studiens slutsatser blir följaktligen att 

eleverna uppskattar lärare som använder flera pedagogiska nycklar under sina lektioner 

eftersom det ger undervisningen variation, oförutsägbarhet och ökat intresse. Med 

pedagogiska nycklar avses att läraren är medveten om hur elever tänker, tycker och känner 

om/kring vardagliga företeelser och försöker implementera dessa i sin undervisning vilket 

ökar chansen att eleven faktiskt finner ämnet intressant.  

 

Att läraren har och visar förståelse för eleverna var en annan viktig egenskap, speciellt för 

Mohamed och Adam som båda berättade att de kom till Sverige under lågstadieåldern och 

uppskattade de lärarna som hade förståelse för detta och försökte hjälpa dem att integreras. 

Ikram och Miriam menade att de uppskattar lärare som förstår att de är i en ålder där det är 

mycket som händer både fysiskt och emotionellt. Zalech (2011) beskriver i sin studie att 

förståelse var en av den mest eftersträvande egenskapen en lärare kan ha då eleverna finner 

det viktigt att ha en lärare som bland annat är tolerant mot elevers misstag, ger dem chansen 
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att korrigera misstag, inte konstant påpekar misstag och inte överkritiserar. Detta kan tydligt 

kopplas till Mohamed, Adam och Elias som hade svårt med ämnen såsom matematik och 

svenska då de i början (med god anledning) hade stora lässvårigheter. Vidare skriver Zalech 

(2011) att lärare som saknar denna egenskap kan påverka elever, i synnerhet de med låg 

självkänsla då det kan leda till förlorat självförtroende och modfälldhet. Lärarna som beskrevs 

i denna studie hade hög grad av förståelse vilket kan kopplas till TFL:s individuellt 

hänsynstagande där detta, enligt Turnnidge och Côté (2018), kännetecknas av att ledaren tar 

hänsyn till individens egna behov och agerar som en coach. Eleverna, framförallt pojkarna, 

uppskattade när läraren förstod att ämnen som matematik och svenska är svårt för nyanlända 

barn och visar detta genom att försöka anpassa sitt sätt att undervisa så att denna grupp elever 

ska förstå på bästa möjliga sätt. Gällande andra ledarskapsegenskaper rådde konsensus om att 

läraren skall, förutom att vara hjälpsam/engagerad och visa förståelse, vara rättvis och även 

sträng, men inom rimliga ramar, det vill säga sträng om det behövs men inte i onödan. Andra 

ledaregenskaper som uppskattades var lärare som är optimistiska och lärare som är roliga. 

Zalech (2011) skriver att det är viktigt att lärarna upprätthåller en konsekvent rättvisa 

gentemot sina elever då detta är fundamentalt för att kunna utvärdera deras progression och 

beteenden. Som framtida lärare är det således av vikt att vara rättvis.  

 

Att det finns elever som inte uppskattar vissa lärare är vanligt förekommande och deltagarna i 

denna studie är inget undantag. Viktoria, Ikram, Adam och Elias menade att de lärare som de 

var kritiska till saknar eller har låg grad av förståelse. Mohamed, Viktoria, Ikram, Adam och 

Elias nämnde lärare som de upplevde inte hjälpte dem tillräckligt mycket eller hjälpte andra 

elever mer. Det senare får dem att känna att läraren är orättvis. Mohamed, Viktoria, Ikram och 

Miriam berättade framförallt om lärare som är otydliga i sitt sätt att lära ut och lärare vars 

uppträdande påvisar låg grad av engagemang. Konsekvenserna av detta enligt eleverna är 

bland annat stress, förlorad motivation, tappat intresset för ämnet (även om de egentligen 

tycker om ämnet), skolk, försämrad relation till läraren och slutligen sämre betyg. Allt detta är 

indikationer på hur stark inverkan lärare har på sina elever och är något som bör tas på stort 

allvar. Studier visar att elever som har bristande relation till sina lärare löper större risk att bli 

oengagerade och känna likgiltighet gentemot dem (Öqvist & Malmström, 2016). Lärarna kan 

således ha en avgörande betydelse för elevers motivation och kan vara den avgörande faktorn 

för elevens attityd mot skolan eller själva ämnet. Denna undersökning kan därmed kopplas till 

Öqvist och Malmströms (2016) studie där de förklarar att lärare med låg grad av vägledning, 

prestationsorientering, stöttning och deltagande kan sänka elevers självförtroende och 
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välmående vilket hämmar deras motivation till att vilja prestera och engagera sig i 

skolarbeten. Det är inte möjligt att utesluta att det inte uppstår orättvisa. Lärare är människor 

med egna känslor, verklighetsuppfattningar och åsikter. Att särbehandla elever är något som 

kan leda till missnöje. Zalech (2011) skriver att detta är något som elever relativt enkelt kan 

observera vilket i slutändan kan leda till destruktiva relationer i klassen. Även om lärare 

skulle ha sina favoritelever är det ytterst viktigt i vår mening att läraren inte visar detta 

eftersom eleverna kan märka och känna av det. Eleverna känner också av om läraren 

behandlar dem orättvist eller visar brist på engagemang och hjälpsamhet. För att undvika att 

sådana fall uppstår bör lärare behandla elever med respekt, hjälpa dem som ber om det, få 

elever att känna sig sedda och trygga samt arbeta och vara medveten om att upprätthålla en 

rättvis miljö för samtliga elever. Läraren bör helt enkelt ha en hög grad av transformellt 

ledarskap. Det kan låta uppenbart för många, men enligt elevernas erfarenheter är det något 

som vissa lärare i nuläget brister på och bör därmed belysas. Det är viktigt att peka på lärarnas 

negativa egenskaper och handlingar, inte för att exponera dem, utan för att kunna arbeta 

vidare för att sedermera förhindra att dessa negativa tendenser uppstår. Lärarutbildningar bör 

sålunda någonstans i sin utbildning åskådliggöra negativa egenskaper som lärare kan ha (ur 

elevens perspektiv) så att lärarstudenterna får möjligheten att förstå hur eleverna kan påverkas 

utifrån hur läraren agerar. Det skulle vara till utbildningens fördel. I slutändan strävar nog alla 

lärarutbildningar mot att utbilda kompetenta lärare med goda ledaregenskaper. Detta kan 

förhoppningsvis öka studenternas självinsikt över sitt ledarskap. Bara av att intervjua barnen i 

denna studie har bidragit till detta.  

 

När eleverna däremot upplever att läraren är bra har det en stor påverkan på dem och deras 

motivation. Mohamed och Miriam menade att deras betyg förbättrades. Elias upplevde att han 

utvecklades snabbare när han hade en bra lärare. Ikram och Viktoria talade om hur läraren kan 

få dem att uppskatta ett ämne även om de tidigare ogillat ämnet. Detta visar återigen vilket 

inflytande lärare har på elever. Marsh (2012) skriver i sin studie att engagerade lärare hjälper 

eleverna att få intresse för ett ämne som eleven till en början inte tyckte om, vilket även gäller 

för dessa elever. Något som nästan alla elever belyste var att när relationen till läraren är god 

ökar inte bara respekten för läraren, utan även deras motivation ökar. När eleverna upplevde 

att relationen till läraren är god vill man inte förstöra den utan istället får det dem att vilja 

prestera mer, lyssna på läraren och upprätthålla den goda relationen. Visar läraren 

ledaregenskaper såsom hjälpsamhet, engagemang, förståelse och viljan att skapa goda 

relationer till eleven ökar det chansen att eleven visar engagemang tillbaka, i alla fall om man 
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utgår från resultatet. Öqvist och Malmström (2016) skriver att lärarens sätt att leda har en stor 

påverkan på elevers utbildningsmotivation, då en lärare som besitter goda ledaregenskaper 

skapar miljöer som alstrar högpresterande elever med intresse för studierna. Dessutom skriver 

författarna att relationsorienterat ledarskap hjälper eleverna att känna sig trygga i sig själva, 

med varandra och den situation de befinner sig i. För att uppnå detta är det viktigt med 

kamratskap, engagemang, respekt och tillit (ibid.). De flesta känner nog igen sig i att vilja 

göra sina föräldrar stolta, imponera på den snygga tjejen eller hävda sig gentemot sina 

kompisar. Detsamma gäller i skolan. Om läraren lyckas uppnå en god relation till sina elever 

kommer eleverna i gengäld förhoppningsvis prestera bättre eller i bästa fall anstränga sig mer 

eftersom eleven vill bevara den goda relationen.  

 

Utifrån intervjuerna tycks det som att lärarna som eleverna inte uppskattade saknade 

förmågan att skapa goda relationer med eleverna då de inte beaktade fundamentala 

ledaregenskaper som varje lärare bör ha såsom engagemang, hjälpsamhet, förståelse, rättvisa 

och respekt. Denna studie har således visat vad som händer hos eleverna, inte bara när lärare 

uppvisar gott ledarskap, utan när den inte gör det. Forskning tyder på att lyssna på elever och 

skapa goda relationer till dem kan bidra till att ökad motivation (Öqvist & Malmström, 2016). 

Dessutom visar forskning vilka egenskaper som är de mest åtråvärda för en lärare (Bakx et. 

al, 2015). Men varför brister många lärare på dessa punkter? En förklaring kan vara att de 

saknar utbildning i ledarskap. Ämneslärarprogrammen i Sverige lägger kanske inte fokus på 

att ha kurser som är relationsorienterade eller kurser som belyser negativa egenskaper hos 

lärare. I alla fall inte i den utsträckningen som skulle behövas. Eller är det bara att vissa 

människor i sig inte är lämpade för läraryrket? Möjligtvis är det en kombination av båda.  

 

Denna undersökning har visat hur lärare påverkar elever och vilka konsekvenser det får när 

det gäller elevers attityder mot dem. Läraren har inte bara stor inverkan på elevers motivation 

som tidigare studier har visat, likaså denna. Denna undersökning har också redovisat hur 

läraren påverkar elevers välmående, deras syn på ämnet, relationen till läraren och var läraren 

brister utifrån elevernas perspektiv. Vad denna undersökning kom fram till är att egenskaper 

som hjälpsamhet, engagemang och förståelse var de egenskaperna som var viktigast enligt 

eleverna. Tydliga och strukturella lektioner samt korta men effektiva genomgångar ansåg 

eleverna vara viktigast när det handlar om lärarens pedagogik. Dessutom lyfte eleverna vikten 

av att lyssna på elevers åsikter och utgå från deras intressen vid utformning av lektioner. 

Dessa egenskaper och pedagogiska angreppssätt menar de leder till att de lär sig mer, ökar 
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deras motivation och ger dem en positiv bild av deras lärare, vilket därmed leder eller kan 

leda till goda relationer. Dock kan det gå åt andra hållet också. Om eleven upplever att den 

har en god relation till sin lärare kan det leda till ökad motivation och att de får en positiv bild 

av sin lärare. I princip alla elever menade att en god relation leder till ökad motivation, ökad 

respekt för läraren och en önskan att vilja lära sig. Att åstadkomma goda relationer mellan 

lärare och elev är något som är mer påtagligt än vad man tror för elevernas attityder mot 

läraren och ämnet. Elevernas kritik mot lärarna riktas främst mot lärare som brister på en eller 

flera av de ovanstående egenskaper, men även mot dem som är otydliga i sitt sätt att lära ut 

och är orättvisa. Eleverna påverkas negativt av detta vilket enligt dem leder till stress, 

försvagat intresse för ämnet, skolk, försämrad relation till läraren och sämre betyg.  

 

Slutsatsen är att läraren har en betydande roll för högstadieelevernas attityder mot läraren och 

ämnet som hen undervisar i. För att få eleverna mottagliga för läraren och ämnet behöver 

läraren ett ledarskap som genomsyras av förståelse, engagemang, hjälpsamhet, förståelse och 

viljan att skapa en relation till sina elever där eleverna känner sig sedda och respekterade. Sett 

till TFL modellen visade sig alla fyra komponenter spela en viktig roll och något alla lärare 

bör förhålla sig till när de undervisar och interagerar med elever. Framförallt uppskattade 

elever lärare med hög grad individuellt hänsynstagande då det får eleverna att känna sig 

sedda. Det är centralt att alla lärosäten som utbildar nya lärare ger studenterna möjligheten att 

kunna reflektera och utveckla sitt ledarskap. På så sätt ökas deras insikt om deras eget 

ledarskap och vilka konsekvenser det kan få, både på gott och ont. Denna studie kan också ha 

visat varför vissa elever är negativt inställda till skolan. Självfallet bär inte lärarna allt ansvar 

för elevernas studieframgångar eller deras syn på skolan, men det är viktigt att elevernas 

åsikter tas i beaktande för att kunna utveckla och utbilda kompetenta och framgångsrika 

lärare. Denna studie kan därmed ha visat hur pass viktig roll läraren har och hur vi kan arbeta 

vidare för att vända den negativa trenden elever kan ha gentemot skolan men framförallt 

läraren.  

 

7.0 Metodkritik  

Denna studie har utgått ifrån en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av intervjuer. Tre 

pojkar och tre flickor intervjuades. Av dessa sex personer är tre födda och uppvuxna i 

Sverige. Två av personerna som intervjuades kom till Sverige mellan 7-8 års ålder och den 

tredje kom vid 12 års ålder, det vill säga två år före denna undersökning.  
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Av de sex som intervjuades upplevdes fem av dem vara tillförlitliga och trovärdiga personer 

att intervjua. De var mer än villiga att prata och intervjuerna flöt på, på ett naturligt och 

okonstlat sätt. De hade tidigare erfarenheter av flera olika lärare som de kunde dela sina 

tankar kring och utgick alltid från deras erfarenheter och perspektiv, vilket var syftet med 

denna studie, dvs. att på djupet förstå och tolka elevernas syn på lärare. Att intervjua personer 

som inte är födda i Sverige (eleverna som kom till Sverige i 7-8 års ålder) ansågs som en 

fördel då dessa personer kan dela med sig av sina erfarenheter att komma till Sverige i ung 

ålder och hur lärarnas förhållningssätt gentemot dem upplevdes. Dessutom hade dessa bott i 

Sverige tillräckligt länge för att behärska språket på ett ändamålsenligt sätt och gått i skolan i 

Sverige tillräckligt länge för att upplevas som integrerade.   

 

Den elev som bara hade bott i Sverige i två år då intervjun ägde rum, upplevdes dock inte lika 

tillförlitlig. Detta eftersom eleven inte behärskade språket på samma sätt som de andra 

respondenterna. Vid en del tillfällen fick frågorna omformuleras och svaren som gavs 

upplevdes som att respondenten inte riktigt förstod frågan. Dessutom har eleven bara gått i 

skolan i Sverige två år varav sex månader av dessa i förberedande klass, vilket gör att eleven 

kanske inte har gått i skolan tillräckligt länge i Sverige för att ha skapat sig en rättvis bild av 

det svenska skolväsendet. Att ha en vanlig konversation med eleven gick bra men att 

genomföra en intervju av denna magnitud var i efterhand inte optimalt för studiens validitet. 

Eleven kunde dock ge relativt tillförlitliga svar och förstod i stora drag frågorna som ställdes.  

 

Studiens val av metod anses vara tillfredsställande då syftet var att ta reda på hur elevers syn 

på lärare ser ut, vad de anser vara en bra och dålig lärare, samt hur lärarnas egenskaper 

påverkar dem. Intervjuer känns följaktligen som en lämplig metod för att erhålla önskvärda 

data. Dock är intervjuer inte lika lätt att genomföra som kanske kan tro till en början. 

Eftersom ingen av författarna till denna studie hade stor erfarenhet av att genomföra 

intervjuer sedan tidigare hände det att de första två intervjuerna upplevdes något forcerat. 

Detta observerades vid transkriberingen, då vissa tillfällen under intervjun gav goda 

möjligheter att ställa intressanta följdfrågor men istället gick intervjuaren vidare till nästa 

fråga. Dock blev det betydligt bättre då intervjuaren var mer medveten om att faktiskt lyssna 

på vad respondenten säger och därmed kunna ställa adekvata följdfrågor. Studien har elevens 

perspektiv som utgångspunkt. Även om svaren som eleverna gav kanske inte var i linje med 
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lärarens verklighet eller vad vi som forskare anser vara korrekt är det dock fortfarande elevens 

verklighet och något som därmed måste respekteras.  

 

Den kunskap som studien har genererat kan användas för framtida eller aktuella lärare för att 

utveckla sitt ledarskap, framförallt relations-orienterat ledarskap. Elevernas handlingar och 

attityder mot läraren är beroende av vilken relation som råder mellan dessa och goda 

relationer kan frambringa motivation och ökad prestation bland eleverna. Studien har också 

visat och gett exempel på vilka ledaregenskaper elever uppskattar och inte uppskattar samt 

vad det har för inverkan på eleverna. Som framtida ämneslärare är det viktigt att rannsaka sig 

själv som person och ledare. 

 

Potentiella forskningsmöjligheter som bygger vidare på denna studie kan vara att undersöka 

relationen mellan lärare och elever och försöka kartlägga hur det ser ut i dagsläget. Både 

elevers och lärares åsikter bör i så fall tas i beaktande Är relationen mellan elev och lärare i 

Sverige bristande? I sådant fall, varför? Vad bör lärare utveckla och var brister eleverna? 

Vilka åtgärder bör vidtas? Detta är frågor som bör uppmärksammas och undersökas då 

forskning visar hur pass viktig relationen mellan elev och lärare är. En annan 

forskningsmöjlighet att bygga vidare på är att intervjua lärare vars forskning utgår från 

relationsorienterat ledarskap och lärarens syn på deras ledarskap. Detta för att få en ökad bild 

över hur läraren står till svars på elevernas syn på lärare och hur det påverkar densamma. Det 

hade varit av stort intresse att intervjua ett flertal lärare som kan förhålla sig till resultatet i 

denna studie. Möjligtvis kan det generera ännu mer kunskap och klarhet om hur deras 

situation ser ut och vad det kan bero på. Kanske har vi missat en viktig punkt? 

 

Avslutningsvis bör det poängteras att det är viktigt att skolväsendet i Sverige utvecklas för 

landets fortsatta ekonomiska tillväxt, där det sociala kapitalet kommer att ha en fortsatt stor 

betydelse för tillväxten. Människans framtida arbete och utbildning grundar sig i hur man 

presterar i skolan och om skolväsendet brister kommer det påverka landet på lång sikt. 

Därmed att det viktigt att Sverige som land ger framtida lärare den utbildning som krävs och 

är nödvändig för att i sin tur lära ut och utbilda nästkommande generationer. Denna studie har 

åskådliggjort en liten del av hur det kan gå till.  

 

 



38 

 

Käll- och litteraturförteckning  

Anouke Bakx. A., Koopman. M., Kruijf. J., & Brok. P. (2015). Primary school pupils’ views 

of characteristics of good primary school teachers: an exploratory, open approach for 

investigating pupils’ perceptions, Teachers and Teaching, 21:(5), 543-564, doi: 

10.1080/13540602.2014.995477 

 

Archambault, I., Janosz, M., Morizot, J., & Pagani, L. (2009). Adolescent behavioral, 

affective, and cognitive engagement in school: Relationship to dropout. Journal of School 

Health, 79(21), 408–415, doi: 10.1080/13540602.2014.995477 

 
Chen Tsai, K. (2017). Development of the teacher ledarship style scale. Scientific Journal 

Publishers Limited, 45(3), 477–490. doi:10.2224/sbp.5751 

 
Fallby, J. (2015). Gör det bättre själv om du kan!: forskning och praktiska råd till föräldrar 
med idrottande barn. Saltjö-Boo: Pintxo. 
 
Kim, L. E., Jörg, V., & Klassen, R. M. (2019). A Meta-Analysis of the Effects of Teacher 
Personality on Teacher Effectiveness and Burnout. Educational psychology review, 31(1), 
163–195. doi: 10.1007/s10648-018-9458-2 
 
 
Marsh, H. (2012). Relationships for learning: using pupil voice to define teacher−pupil 
relationships that enhance pupil engagement. Management in Education, 26(3), 161–163. doi: 
10.1177/0892020612445702 
 
 
Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur.  

 
Strikwerda-Brown, J., Oliver, R., Hodgson, D., Palmer, M., & Watts, L. (2008). Good 
Teachers / Bad Teachers: How Rural Adolescent Students’ Views of Teachers Impact on 
Their School Experiences. Australian Journal of Teacher Education, 33(6). doi: 
10.14221/ajte.2008v33n6.3 
 
Säljö, R. (2017). Den lärande människan – teoretiska grunder. I Lundgren, U. P., Säljö, R., & 
Liberg, C (Red.), Lärande skola bildning (4:e upplagan s. 203-264). Stockholm: Natur & 
kultur.   
 
Turnnidge, J., & Côté, J. (2018). Applying transformational leadership theory to coaching 
research in youth sport: A systematic literature review. International Journal of Sport and 
Exercise Psychology, 16(3), 327-342. DOI: 10.1080/1612197X.2016.1189948. 
 



39 

 

Vetenskapsrådet – regler och riktlinjer för forskning. (2018). Forskning som involverar barn. 
Hämtad 2018-10-28 från http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml  
 
Zalech, M. (2011). Positive personality traits as an element of creating the image of a physical 
education teacher. Baltic journal of health and physical activity, 3(2), 121-128. 
doi:10.2478/v10131-011-0012-6 
 
Öqvist, A., & Malmström, M. (2016). Teachers’ leadership: A maker or breaker of students’ 
educational motivation. School Leadership and Management, 36, 365–380. doi: 
10.1080/13632434.2016.1247039 



 

Bilaga 1 

 
Syfte och frågeställningar:  
 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka läraregenskaper svenska 

högstadieelever anser vara de allra viktigaste att en lärare innehar samt hur läraren påverkar 

elevers attityder mot läraren.  

 

Studiens frågeställningar: 

Vilka läraregenskaper upplever eleverna vara de mest väsentliga att en lärare innehar samt hur 

resonerar de kring dessa? 

Hur resonerar elever gällande lärares negativa egenskaper? 

På vilka sätt påverkas elever av lärarens egenskaper?  

 
 
Vilka sökord har du använt? 
Teachers leadership, motivation, transformational leadership, youth, school, motivation 
education, physical teacher (PE), personality traits, childrens attitudes, qualitative studies, 
leadership traits 
 
 
 
Var har du sökt? 
Discovery, PubMed 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Discovery: Children's attitude towards teachers leadership motivation 
Discovery: Education motivation leadership 
Discovery: Personality tratis motivation school 
Discovery: Qualitative school studies motivation 
Discovery: Applying transformational leadership theory to coaching research in youth sport 

 

 
 
 
Kommentarer 
Vi hittade alla artiklar via GIH:s databaser som var till stor hjälp och gav oss relevanta 
träffar på vetenskapliga artiklar.  



 

 

Bilaga 2 
Intervjuguide 
 

Förord: 

Intervjun kommer vara runt 25-40 min lång, vi vill gärna att du delar med dig av egna 

erfarenheter om lärare som fått dig att trivas. Motiverade dig, fick dig se fram emot att gå på 

en lektion, samt hur de påverkade dig. Försök och dela med dig så mycket som möjligt i dina 

svar, utveckla gärna alltid ditt svar och tala fritt. Glöm inte att tänka efter och ta din tid innan 

du svarar för att inte missa något. Allt du säger kommer vara konfidentiellt och du kommer att 

vara anonym när vi presenterar resultatet, för att få dig att känna sig trygg i dina uttalanden.  

 

Uppvärmning 4 frågor 

 

1. Vad betyder skolan för dig? Hur associerar du dig själv med skolan? (Ev. följdfråga: 

anser ser du att det är viktigt med skola och utbildning?  

2. Om du fick beskriva din skola med 3 ord, vilka ord skulle dessa vara? och varför. 

3. Vilka förväntningar har du på din skola? 

4. Hur väl tror du att elever trivs på denna skola?  

 

Huvuddel 7 frågor 

 

1. Vad tror du får en elev att trivas i skolan? 

2. Om jag får be dig och blicka tillbaka till en tid där du kände att du trivdes med en 

lärare, hur skulle du då beskriva denna lärare? Vad för egenskaper hade denna person? 

Vad gjorde denna person som fick dig och trivas? Ev. följdfråga: tror du att en bra 

lärare skulle få dig att tycka om eller uppskatta ett ämne mer som du egentligen inte 

tycker om i grunden. (på vilket sätt?)  

3. Tror du att en bra relation till din lärare kan få dig vilja lära dig mer om ämnet? (FF: 

ökar din respekt för skolan och lärarens ämne om ni har en god relation?) 

4. Om jag nu istället får be dig att blicka tillbaka till en lärare som du inte trivdes med 

hur skulle du beskriva denna person, vad för egenskaper saknade denna lärare för att 

få dig att trivas? Eller hade läraren några egenskaper som fick dig att vantrivas?  Vilka 



 

konsekvenser tror du kan ske av detta, för dig och för klassen? Anser du att lärare bör 

vara strängare överlag?  

5. Det låter som två helt olika världar när du beskriver dessa två olika lärare. Hur pass 

stor skillnad blir det att ha en bra lärare i jämförelse med en dålig? Upplever du att 

motivationen till ett visst ämne ökar om du har en bra lärare i det ämnet? FF: i vilken 

utsträckning?  

6. Utifrån dina erfarenheter vad tror du dagens lärare behöver utveckla för att bättre nå ut 

till elever?   

7. Nu har du tagit upp flera exempel, men om jag skulle be dig och bestämma de 3 

främsta egenskaperna som en BRA lärare bör ha vilka är dessa då? Hur skulle du 

beskriva din drömlärare. Om du fick bestämma helt och hållet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Deltagande till C-uppsats studie 
Hej! 

 

Vi är två studenter som läser på Gymnastik- och idrottshögskolan, ämneslärarprogrammet 

inriktning gymnasiet. Vi arbetar för tillfället med vår C-uppsats som handlar om elevernas syn 

på lärare och hur de påverkar eleverna. Vi söker därmed elever som går i klass 7-9 som kan 

tänka sig att bli intervjuade av oss som behandlar detta område. Ni har fått detta brev då ert 

barn har visat intresse för att delta i studien.  

 

Deltagandet är frivilligt och eleven har rätt att avbryta sin medverkan när den vill utan att 

behöva ange någon förklaring. All information som vi erhåller från eleven kommer att vara 

konfidentiellt, likaså gäller elevens namn och personuppgifter. Vid presentation av resultatet 

kommer således barnets riktiga namn eller någon information som på något vis kan kopplas 

till barnet inte att framgå. All information kommer enbart att användas för studiens syfte och 

ingen annan part kommer att få ta del av den information som barnet lämnar. Eftersom vi 

kommer att genomföra intervjuer kommer dessa att spelas in för att därefter transkriberas. 

Enbart vi två studenter kommer att ta del av ljudfilerna. När texten är transkriberad kommer 

ljudfilerna att raderas. Om ni samtycker till barnets deltagande ber vi er vänligt att bekräfta 

detta genom att signera detta dokument.  

 

Med vänliga hälsningar, Andrés Canas & Sofyan Elmargichi  
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