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Sammanfattning 
Intervjustudien i denna c-uppsats omfattar tre kvalitativa gruppintervjuer med elever som 
går i låg- mellan- och högstadiet på två olika skolor. Syftet med denna c-uppsats har varit 
att synliggöra elevernas tankar kring vad som kännetecknar en bra lärare. 

En kort historisk tillbakablick över lärarrollen tillför förståelse för hur den sett ut genom 
tiderna. Litteraturgenomgången behandlar olika delar av lärarrollen. I den teoretiska 
ansatsen tittar vi på hur olika teoretiker ser på barnperspektiv samt ett kort avsnitt om 
sociokulturellt perspektiv. 

Resultatet visar att enligt eleverna finns det många olika egenskaper som utgör en bra 
lärare. Ett viktigt delresultat som handlar om stress tog eleverna själva upp. Detta fick oss 
att fundera vidare hur detta kan vara relevant när vi pratade om bra lärare.  

I analysen och diskussionen har vi bland annat problematiserat hur komplext läraryrket är 
med den sociala delen samtidigt som läraren ska vara en duktig ämneslärare. 
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Förord 
 

Det har varit en intressant, rolig och levande studie att arbeta med. Den har fått oss att 
tänka till hur vi själva vill vara när vi blir färdiga lärare. 

Vi vill rikta ett tack till de elever som deltagit i våra intervjuer som ligger till grund för 
denna c-uppsats. Tack även till Mia Heurlin-Norinder för inspirerande och utvecklande 
handledning.Vi vill även tacka våra familjer för ert tålamod och stöd under arbetets gång.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett bra och roligt samarbete. 

 
 
Stockholm 2007 

 
Linda Hellfon        Annie Skoog  



 

 

Innehållsförteckning 
 
 

1 Inledning ....................................................................................................... 1 

2 Bakgrund....................................................................................................... 2 
2.1 Historisk tillbakablick..........................................................................................................2 

3 Syfte .............................................................................................................. 3 
3.1 Syfte...................................................................................................................................3 
3.2 Frågeställningar .................................................................................................................3 

4 Litteraturgenomgång.................................................................................... 4 
4.1 Lärarrollen..........................................................................................................................4 

4.1.1 Ledarskap .............................................................................................................................. 5 
4.1.2 Profession .............................................................................................................................. 7 
4.1.3 Möten .................................................................................................................................... 8 
4.1.4 Förväntningar......................................................................................................................... 9 

4.2 Sammanfattning...............................................................................................................10 

5 Teoretisk ansats ......................................................................................... 11 
5.1 Centrala begrepp .............................................................................................................11 
5.2 Barnperspektiv .................................................................................................................11 
5.3 Sociokulturellt perspektiv .................................................................................................12 

6 Metod........................................................................................................... 14 
6.1 Intervjuer ..........................................................................................................................14 

6.1.1 Kvalitativa intervjuer ........................................................................................................... 14 
6.1.2 Att intervjua barn i grupp ..................................................................................................... 15 

6.2 Urval.................................................................................................................................15 
6.2.1 Undersökningens uppläggning ............................................................................................. 16 

6.3 Genomförande .................................................................................................................16 
6.3.1 Materialbearbetning ............................................................................................................. 16 
6.3.2 Inspelning ............................................................................................................................ 17 
6.3.3 Etiska aspekter ..................................................................................................................... 17 

7 Resultat ....................................................................................................... 18 
7.1 Resultatredovisning .........................................................................................................18 
7.2 Huvudresultat...................................................................................................................18 

7.2.1 Snäll och lite sträng.............................................................................................................. 18 
7.2.2 Favorinsering ....................................................................................................................... 19 
7.2.3 Lärarens flexibilitet .............................................................................................................. 20 
7.2.4 Demokrati ............................................................................................................................ 21 
7.2.5 Stress ................................................................................................................................... 22 
7.2.6 Ämneskompetens................................................................................................................. 23 
7.2.7 Positiv och ge beröm............................................................................................................ 24 
7.2.8 Lyssna och bry sig om.......................................................................................................... 26 



 

7.2.9 Nedåtpuffar.......................................................................................................................... 27 
7.3 Sammanfattning...............................................................................................................29 

8 Analys och diskussion............................................................................... 30 
8.1 Möten...............................................................................................................................30 
8.2 Nedåtpuffar ......................................................................................................................32 
8.3 Favorisering .....................................................................................................................33 
8.4 Förväntningar...................................................................................................................34 
8.5 Flexibel.............................................................................................................................35 
8.6 Demokrati.........................................................................................................................35 
8.7 Ämneskunskaper .............................................................................................................36 
8.8 Stress...............................................................................................................................37 
8.9 Skillnader och likheter åldrar............................................................................................38 
8.10 Sammanfattning.............................................................................................................39 
8.11 Metoddiskussion ............................................................................................................39 

9 Slutsatser .................................................................................................... 41 

Referenser...................................................................................................... 42 



 

 1 

1 Inledning 

Vissa lärare - jag kan inte beskriva vad de har, men vissa lärare har det. En lärare kan komma in och 

alla börjar skrika och bråka, men när en annan vikarie - vi hade en vikarie en gång- jag tar alltid upp 

henne, för hon var så bra. Hon sa ingenting, hon bara gick in och hennes liksom utstrålning - så alla 

blev knäpptysta…1 

                                                                                                               
Är det lärarens utstrålning eller kunskap som gör att en lärare är bra eller är det 
kommunikationen mellan läraren och eleven - eller är det en kombination av det, eller 
något annat? När vi tänker tillbaka på vår skoltid minns vi lärare med olika egenskaper 
och undervisningstekniker. Vissa vill man helst glömma men andra kommer man ihåg 
med ett leende. Vi tror att det är många faktorer som spelar in, men gemensamt för de 
lärare som vi kommer ihåg som bra, har varit lärare som har sett oss och tagit oss på 
allvar. Det är inte nödvändigtvis den demokratiska läraren, se (3.1.2) som vi minns som 
den bästa. 
 
När vi varit ute på vår verksamhetsförlagda utbildning har vi undrat hur det kommer sig 
att vissa lärare är mer och andra mindre omtyckta av sina elever. Alla har åsikter om 
vad som är en bra respektive dålig lärare, men vad är det som gör att en lärare blir mer 
eller mindre betydelsefull för eleverna? Vilka lärare kommer man ihåg på ett positivt 
respektive negativt sätt? Vi är intresserade av barnens perspektiv eftersom vi läst en del 
litteratur kring lärarrollen, till exempel Kernell,2 Gordon3 och Svensson.4 Vi vill få en 
mer nyanserad bild och se om barnens åsikter skiljer sig från författarnas perspektiv. 
Ämnet känns spännande och viktigt för att kunna utveckla vårt tänk kring vår egen 
lärarroll. 
 
 
 

                                                     
1 Elev i årskurs åtta 
2 Kernell L-Å (2002) Att finna balanser. Lund: Studentlitteratur. 
3 Gordon T (1977) Aktivt lärarskap.  Stockholm : Askild & Kärnekull. 
4 Svensson A B (1998) Framgångsrikt ledarskap i klassen. Grimstorp: Relamore media. 
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2 Bakgrund 
 
Idag står det på Folkpartiets hemsida att skolminister Jan Björklund anser att den 
kravlösa skolan är arbetarrörelsens största självbedrägerier. Han vill stärka provsystemet 
genom att införa nationella prov i årskurs tre och betyg från årskurs sex. Han vill också 
införa ordningsomdömen i terminsbetygen. Vidare menar han att lärarna ska få mer 
befogenheter att upprätthålla ordning och reda i klassrummen.  

 Nu måste vi börja föra en politik som återger lärarna auktoriteten i skolan. Vi måste återskapa lugn 

och ro i våra klassrum. 5 

Nedan presenterar vi ett kort avsnitt om hur lärarrollen har förändrats sedan 1950- 
talet fram till den läroplan dagens lärare ska följa.6 

 
2.1 Historisk tillbakablick 
 
Kernell skriver att relationen mellan vuxna och barn var annorlunda på 1950- talet än 
vad den är idag. Samhället kännetecknades av den vuxnas makt över barnet och den 
stränga disciplin som inlett skolhistorien och som fortsatte ytterligare ett par decennier 
efter det att skolagan förbjöds under 1950- talet. På den tiden var det vanligt att läraren 
satt placerad bakom katedern och använde pekpinnen som ett verktyg för förevisning 
men även tillrättavisning och förväntades vara sträng, hård och överlägsen. De vuxna 
var auktoritära och det fanns en tydlig hierarki mellan barn och vuxna där eleverna 
förväntades vara lydiga, undergivna och ögontjäneriet ansågs så gott som naturligt. På 
70- talet kom det mycket relevanta krav på förändring där man sa att eleverna måste 
göras mer delaktiga i skolarbetet. Detta ställde andra förväntningar på läraren – den 
auktoritäre läraren skulle bort. Eleverna tränades att ta ansvar för det sociala livet 
genom grupparbeten, klassråd, utvärderingar, problemhanteringar etc. På 80- talet var 
verksamheten så livlig och individualiserad att lärarna kände en frustration över att inte 
hinna uppmärksamma varje elev.7 När läroplanen Lpo 94 pratar om ledarskap är det 
främst det demokratiska ledarskapet som läggs fram menar Svensson.8 I Lpo94 står att 
läraren skall: 

• utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i 

skolan 

• tillsammans med eleverna både planera och utvärdera undervisningen 

• se till att alla elever oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder får ett reellt inflytande på 

arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt att detta inflytande ökar med 

stigande ålder och mognad.9  

                                                     
5 Folkpartiets hemsida (07-05-11) www.folkpartiet.se. 
6 Vi har valt att inte lägga särskilt stor vikt vid den historiska aspekten i vårt arbete. Därför har vi valt att dra en 
gräns och inte gått längre tillbaka än 50-talet.  
7 Kernell L-Å (2002) Att finna balanser. Lund: Studentlitteratur. 
8 Svensson A B (1998) Framgångsrikt ledarskap i klassen. Grimstorp : Relamore media. 
9 Lpo 94 (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: CE Fritzes 
AB.s.17 
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3 Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att synliggöra några elevers tankar kring vad som är en bra lärare.   
  

3.2 Frågeställningar 
 

• Vad är det som gör att en lärare blir mer eller mindre betydelsefull för eleverna? 
• Vilka egenskaper tycker elever är bra respektive dåliga hos deras lärare?  
• Finns det skillnader och likheter i elevernas åsikter gällande lärare beroende på 

elevens ålder? 
• Skiljer sig barnens åsikter från de teorier vi valt att lyfta fram om vad som är en 

god lärare? 
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4 Litteraturgenomgång 
 
Som vi nämner i inledningen har vi valt vissa teoretikers perspektiv avseende 
lärarrollen. I följande litteraturgenomgång beskriver vi några av de, för denna studie 
viktiga perspektiv. 
 
Kernell är universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet och undervisar i didaktik. I 
boken Att finna balanser har han gjort en kartläggning av de många kompetenser som 
en lärare måste utveckla. Kernell skriver att man kan vara en bra lärare på många olika 
sätt. En lärare kan vara uppskattad i en situation medan han i en annan situation kan 
uppfattas som misslyckad och det är svårt att mäta om en lärare är bra eller dålig.10 
Gordon är psykolog och har skrivit böcker om ledarskap och föräldraskap. Gordon 
menar i boken Aktivt lärarskap att många lärare har en bild av vad som är en bra lärare 
uppbyggd på olika myter. Författaren pratar om att lärare måste förstå att de bara är 
människor och gör så gott de kan, och att det duger. Lärare är olika vilket betyder att det 
också finns många olika sätt att organisera sin verksamhet i klassrummet.11 Svensson är 
psykolog och arbetar inom skola och barnomsorg och skriver mycket om lärares 
vardagsverklighet. Svensson menar i sin bok Framgångsrikt ledarskap i klassen att 
lärare inte bara är kunskapsförmedlare idag utan även ledare för elevernas lärande. Han 
pratar mycket om ledarskap och hur man kan organisera arbetet i klassen. Författaren 
diskuterar även hur man som lärare uppmuntrar och motiverar sina elever och hur man 
sätter gränser.12 Samtliga författare tar upp relationer mellan lärare elev som en viktig 
del i lärarprofessionen, se (4.1.2). 
 
4.1 Lärarrollen 
                                                           
Många av de författare som vi använt oss av menar att det är svårt att förklara vad det är 
som gör att en lärare är bra. Numan menar att de flesta har en tanke om vad som är en 
bra lärare, åtminstone tills man ska börja beskriva denne.13 Gordon menar vidare att 
många lärare har någonstans i bakhuvudet en bild av ”den gode läraren”, uppbyggd på 
olika myter. Det kan vara till exempel att en bra lärare aldrig glömmer eller gör fel, 
alltid vet alla svar, är objektiva, kan göra undervisningen stimulerande, har inga 
fördomar, är lugna och har jämt humör osv. För att klara detta måste man vara en 
övermänniska. Lärare borde istället förstå att de bara är människor även om man ibland 
önskar att man hade lite superkrafter i sitt jobb. Gordon skriver att: 

 Lärare är inte maskiner, som fungerar i alla väder. De är människor som handlar och reagerar olika 

från dag till dag, från lektion till lektion. Det är oundvikligt- att vara mänsklig innebär en mer eller 

mindre oförutsägbar vandring mellan ens toppnotering och ens bottennotering som lärare.14 

Det är svårt att mäta om en lärare är bra eller dålig enligt Kernell och anledningen till 
det är att det inte finns mätinstrument, en annan anledning är att varje tillfälle är unikt 

                                                     
10 Kernell L-Å (2002) Att finna balanser. Lund: Studentlitteratur 
11 Gordon T(1977) Aktivt lärarskap.  Stockholm : Askild & Kärnekull. 
12 Svensson A B (1998) Framgångsrikt ledarskap i klassen. Grimstorp: Relamore media 
13 NumanU (1999). En god lärar. Några perspektiv och empiriska bidrag. Luleå : Centrum för forskning i lärande, Luleå 
tekniska univ. [distributör]. 
14 Gordon T (1977) Aktivt lärarskap. Stockholm: Askild & Kärnekull. Sid 33. 
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och mycket svårt att generalisera.15 Stensmo menar i sin tur att lärare är olika eftersom 
de har olika livserfarenhet, mål, personlighet, temperament, inställning till arbete, etc. 
Lärarnas olikhet betyder att de måste söka sitt bästa sätt att leda och organisera sin 
verksamhet i klassrummet.16 Gordon anser vidare att det alltid kommer att finnas 
individuella skillnader när man bemöter sina elever. 

Lärare kommer alltid att vara lite mer toleranta mot en del elever än mot andra, hur de än anstränger 

sig att vara rättvisa. 17  

Nedan har vi valt att dela upp litteraturgenomgången i tre underrubriker. Det första vi 
presenterar handlar om ledarskap. Flera studier har visat att ledarskapet är avgörande för 
det klimat som skapas i gruppen både för lärandet och för barns utveckling.18 Övriga 
rubriker är profession, möten och förväntningar, se (4.1.3, 4.1.4 och 4.1.5). 
 
4.1.1 Ledarskap 
 
Talar man om läraryrket kommer man gärna in på frågan om ledarskap och vad som är 
ett bra sådant. Inom litteratur och forskning har det framkommit hur viktigt ledarskapet 
är i klassrummet. Fischbein och Österberg skriver om psykologen Kurt Lewins studie 
angående hur olika sorters ledarskap påverkade barn. Han prövade tre olika ledarskap – 
den auktoritäre ledaren, den demokratiska ledaren och låt- gå ledaren. Det visade sig att 
man kunde notera väsentliga skillnader i hur de olika ledningsformerna påverkade både 
arbetsprestationer, arbetsklimat och barnens beteenden mot ledarna och mot varandra 
inom grupperna. Arbetsprestationen var lägst under den passiva låt- gå ledningen. I den 
gruppen uppstod också vantrivsel och inbördes tvister. Den auktoritära ledarens grupp 
arbetade snabbast men det hade också förekommit påtagliga aggressionsutbrott, gräl och 
apati, medan den demokratiskt ledda gruppen var kvantitativt bäst och i den gruppen 
hade det skapats ett klimat där det rådde vänlighet, trivsel och lugn. Deltagarna där hade 
också ett inbördes samarbete och var hjälpsamma mot varandra.19 Steinberg uttrycker i 
sin tur att alla har en tanke om vad som menas med ”världens bästa fröken”. Även om 
de finns väldigt många olika goda lärare så finns det något som förenar dessa.  

De som samhället väljer att godkänna som ledare för våra barn och ungdomar har stort inflytande, 

de kan bygga upp självförtroende, se speciella talanger, få människor att överträffa sig själva och 

skapa lust och nyfikenhet på kunskap. Alla barn och ungdomar är i behov av goda, ansvarsfulla, 

medvetna ledare.20 

 

Svensson menar att man måste kunna mycket för att lyckas som lärare och det är viktigt 
att ha goda ämneskunskaper. Men man blir inte en bra lärare bara för att man har goda 
ämneskunskaper, utan det är viktigt att känna till olika arbetssätt och 
undervisningsmetoder för att kunna anpassa sin undervisning efter elevernas behov och 
förutsättningar. Förutom detta måste man också om man vill bli en bra lärare, vara en 
skicklig ledare som vet hur man ska leda och organisera klassrumsarbetet. Det mest 

                                                     
15 Kernell L-Å (2002) Att finna balanser. Lund: Studentlitteratur. 
16 Stensmo C (2000) Ledarstilar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 
17 Gordon T (1977) Aktivt lärarskap..Stockholm: Askild & Kärnekull Förlag AB. s.34. 
18 Fischbein och Österberg (2004)Mötet med alla barn. Stockholm: Gothia. 
19 Ibid . 
20 Steinberg J (2004) Världens bästa fröken. Örebro : Ekelunds förlag AB. s 42. 
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betydande är lärarens ledarskapsförmåga.21 Maltén trycker på att om ett ledarskap ska 
fungera måste det finnas en god kommunikation med andra människor. Det måste 
finnas ett bra samspel med individer och grupper för att kunna nå mål och uppgifter 
tillsammans med andra. En god ledare försöker inte förneka sin auktoritet och makt och 
försöker istället stimulera sina elever att formulera syften och mål.22  
 
Gislason och Löwenborg menar att läraren bör sträva efter att kunna visa omsorg, sätta 
gränser, ställa krav och samtidigt vara en god och trygg förebild som kan vägleda 
elevgruppen. En lärare ska kunna identifiera sig med rollen som ledare för elever samt 
reflektera över sin makt och sitt inflytande i utövandet av ledarskapet.23 Svensson anser 
i sin tur att det inte finns en ledarstil som är bäst i alla lägen oavsett grupp. Det 
ledarskap som fungerar bra i en grupp behöver inte alls fungera i nästa. Därför, menar 
Svensson, är det bästa ledarskapet ”situationsanpassat”. Det betyder att man utövar det 
ledarskap som situationen kräver.24 Maltén menar även att vilken strategi som är bäst 
avgörs av de konkreta omständigheterna, lärarens personlighet och den fysiska och 
psykiska skolmiljön.25 Svensson skriver liknande att när det inte fungerar i en klass 
beror det ofta på lärarens bristande ledarskap och bristande sociala kompetens. Idag får 
eleverna ta ett ökat ansvar för sitt eget lärande och detta medför stora krav på lärarens 
ledarskap. Personligheten spelar stor roll i hur man fungerar som ledare. En god lärare 
bör bland annat ha ett bra självförtroende, vara resultatinriktad, ställa stora krav på sig 
själv och på andra och ha en god verbal uttrycksförmåga. Men det kanske viktigaste av 
allt är att ha en god social förmåga.26 
 
Svensson anser att den demokratiska ledaren skiljer sig mycket från den traditionella 
lärarrollen. Om man ska kunna utveckla detta nya synsätt är det viktigt att 
människosynen också förändras till att man tror på att eleverna både kan och vill ta 
ansvar. Om man vill förändra och lära sina elever att ta ett ökat ansvar, måste man inse 
att det tar tid. Vill man ta till ett demokratiskt ledarskap i klassen måste man lyssna på 
sina elever med koncentration, engagemang och inlevelseförmåga.27 Barn ska ha 
rättigheter precis som vuxna. Deras främsta rättighet är att få uttrycka sina tankar och att 
aktivt få delta i bedömningar som gäller dem själva. När vuxna kan mogna och förstå 
sig på att känna respekt och förtroende för barnen kan de i sin tur känna förtroende för 
vuxna menar Korczak.28 Det står i skollagen om elevers rätt till inflytande:  
 

Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Omfattningen och utformningen av 

elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad. 29  

 
Zackari och Modigh skriver att ungdomsrådet ställer sig kritiska till det formella 
elevinflytandet eftersom de formella strukturerna inte fungerar, de ger inte eleverna 

                                                     
21 Svensson A B (1998) Framgångsrikt ledarskap i klassen. Grimstorp : Relamore media. 
22 Maltén A (2003) Att undervisa - en mångfasetterad utmaning. Lund:Studentlitteratur 
23 Gislason, B & Löwenborg L(2003) Lärarens arbete. Stockholm: Liber.. 
24 Svensson A B (1998) Framgångsrikt ledarskap i klassen. Grimstorp: Relamore media. 
25 Maltén A (2003) Att undervisa - en mångfasetterad utmaning. Lund: Studentlitteratur. 
26 Svensson A B (1998) Framgångsrikt ledarskap i klassen. Grimstorp: Relamore media. 
27 Ibid. 
28 Korczak,J (1992) Hur man älskar ett barn. Stockholm: HLS förlag. 
29 Skollagen §2 kap 4. 
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faktiska påverkansmöjligheter. De menar att demokrati handlar om ett förhållningssätt – 
hur man bryr sig om och bemöter sina medmänniskor.30 
 
Nedan kommer vi att skriva om profession och vad detta begrepp innefattar kopplat till 
läraryrket. I begreppet finns personlighet, pedagogisk medvetenhet, erfarenhet och 
teoretisk kompetens med som viktiga delar. Tillsammans och enskilt gör dessa delar 
läraryrket komplext. 
 
4.1.2 Profession 
 
En del i det svåra i att vara lärare innebär att kunna vara professionell vilket inte enbart 
innebär att kunna undervisa. Pramling- Samuelsson och Sheridan tar upp lärarens 
professionalitet som en pedagogisk medvetenhet. De syftar på lärarens 
erfarenhetsmässiga och teoretiska kompetens att utforma en verksamhet som ska ge 
varje enskilt barn maximala betingelser att utvecklas och lära intellektuellt, emotionellt, 
socialt och kulturellt. Detta kräver att läraren har erfarenhet och en stor teoretisk 
kunskap om barns lärande och utveckling samt en förmåga att känna empati, 
engagemang och glädje i arbetet.31 Kernell skriver att det är viktigt att ha ett gott 
ämneskunnande eftersom det ger en grundläggande auktoritet och trygghet hos läraren. 
Läraren får genom sitt ämneskunnande ett bättre helhetsperspektiv och blir en bättre 
vägvisare.32 Som lärare möter man eleverna både som enskilda individer och som en del 
av en grupp. Detta förhållande gör läraryrket komplext och lärare måste kunna hitta en 
balans mellan att se eleverna som individer och som en grupp. Läraryrket innebär ett 
stort yrkesansvar och bygger på samhällets förtroende. Lärare ska på många sätt kunna 
använda sina yrkeskunskaper till att höja kvaliteten i sin yrkesutövning. Med vetskap 
om att kvaliteten i yrkesutövningen direkt inverkar på samhället och 
samhällsmedborgarna ska läraren stärka sin professionalism uttrycks i Lpo94.33  
 
Bergem skriver att lärare måste utveckla en yrkesetisk medvetenhet och kompetens och 
att alla elever har rätt att bli respekterade och värdesatta för vad de är. Han menar att en 
lärare medvetet eller omedvetet kan missbruka sin makt mot enskilda elever eller 
grupper. Detta kan få konsekvenser av att elevens mognad och utveckling till 
självständiga individer snarare hämmas än hjälps. Makt kan ses som något positivt 
beroende på hur den används. Läraren ska använda sin makt till att alla elever ska 
utveckla en tro på sina egna förmågor så att de vågar hävda sin självständighet och 
frihet.34 Det pedagogiska uppdraget kräver att man har kontroll över förtryckaren i sig. 
När makt används till att kränka elever tycks denna kontroll ha upphört eller så handlar 
det om att läraren är omedveten om de egna handlingarnas konsekvenser för eleverna 
menar Colnerud. Hon menar vidare att det finns ett socialt accepterat mönster för 
vuxnas rätt gentemot barn i vår kultur. Barnens rätt till det privata är liten och vuxna får 

                                                     
30 Zackari G, Modigh F (2000) Värdegrundsboken, om samtal för demokrati i skolan. Stockholm:      
Regeringskansliet.  
31 Pramling-Samuelsson I & Sheridan S (2006) Lärandets Grogrund. Lund: Studentlitteratur. 
32 Kernell L-Å (2002) Att finna balanser. Lund: Studentlitteratur. 
33 Lpo 94 (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: CE 
Fritzes AB . 
34 Bergem T (2000) Läraren i etikens motljus. Lund: Studentlitteratur. 
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utsätta barn för generande behandling.35 Varken lärare eller elev innehar makt i sig 
själva. Makt kommer till uttryck först när de båda möts, i både samspel och motspel 
kopplat till exempelvis arbetssätt, undervisningens innehåll och motiven för dessa 
menar Forsberg.36  
 
Ahlberg anser att läraren måste hitta en balans mellan krav och elevens förmåga och 
samtidigt en balans mellan variation och struktur i undervisningen. Därför är det viktigt 
att läraren måste ha kunskaper i hur eleverna lär.37 Doverborg m.fl. menar att man som 
lärare kan förändra sitt sätt att arbeta genom att förändra sitt sätt att tänka. Ett sätt kan 
vara att spela in lektioner eller samtal med barn och att lyssna på kommunikationen. 
Man bör tänka över om man verkligen tar barnen på allvar och fundera över varför de 
säger som de gör. De menar att man som lärare borde vända på resonemanget och 
acceptera att barn tänker olika men alltid rätt utifrån sina erfarenheter och sitt sätt att 
tänka.38 Zackari och Modig skriver att lärare måste vara goda förebilder och själva visa 
att de omfattar de grundläggande värdena i praktisk handling. Detta betyder att det inte 
räcker med att de vuxna lär ut moral, etik och demokrati. De måste också verka i 
enighet med skolans värdegrund.39 Alexandersson menar att kompetens är en relation 
mellan individ och uppgift. Vidare har lärarens kompetens att göra med kvaliteten på 
relationen mellan denne och omgivningen. En lärare som har förmågan att reflektera 
över det egna tänkandet och de egna handlingarna är en kompetent lärare.40 Gislason 
och Löwenborg skriver att:      

För att utvecklas som lärare måste man vara beredd att titta på sin egen personlighet och hur den 

påverkar arbetet. Det finns ingen som föds med allt det som krävs för att bli en god lärare och ingen 

är heller färdig efter lärarhögskolan.41 

 
Vi kommer här att skriva ett kort avsnitt där vi tar upp mötet mellan lärare och elev som 
viktigt. En fungerande kommunikation däremellan är grundläggande för att kunna 
bygga relationer. 
 
4.1.3 Möten 
 
Fungerande relationer är något som många av de författare vi läst lyft fram som en 
central del i läroprocessen. Medan Kernell(2002) skriver att fungerande relationer är en 
förutsättning för att lärande ska ske menar Gordon(1977) vidare att förhållandet mellan 
lärare och elev är gott när det präglas av öppenhet och klarhet, så att båda parterna vågar 
vara ärliga och tala rakt med varandra. Det är viktigt med omsorg; så att båda känner att 
den andre räknar med honom och bryr sig om honom. 

                                                     
35 Colnerud C (1998) I de mörkaste vrårna i skolans värld. Pedagogiska magasinet 1/1998 Stockholm: 
Lärarförbundet. 
36 Forsberg E ( 2005) Läraren måste inte abdikera för att eleverna ska få inflytande. Ur: Pedagogiska 
magasinet,nr 3/2005. Stockholm: Lärarförbundet. 
37 Ahlberg A ( 2001) Lärande och delaktighet. Studentlitteratur: Lund. 
38 Doverborg E, Pramling I, Qvarsell B (1987) Inlärning och utveckling. Stockholm: Liber Utbildning.  
39 Zackari G, Modigh F (2000) Värdegrundsboken, om samtal för demokrati i skolan. Stockholm: 
Regeringskansliet. s.53. 
40 Alexandersson M (1994b) Profession och reflektion. Ur Lärarprofessionalism- om professionella lärare. 
Lärarförbundet.Stockholm:Lärarförbundet. 
41 Gislason B & Löwenborg L (2003) Lärarens arbete. Stockholm: Liber. sid.43. 
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 Elever är fria att lära, bara när kontakten mellan lärare och dem fungerar bra. Då behöver de inte lägga 

ner tid och kraft på att försvara sig mot den som lägger på dem jobb och kollar dem. Och läraren behöver 

inte byta roll och låtsas vara slavdrivare eller supermänniska.42   

Zackari och Modigh menar att en fungerande kommunikation mellan lärare och eleven 
är avgörande för det sociala klimatet. De vuxna måste ta eleverna på allvar och tvärtom. 
De menar vidare att det handlar om vad vuxna på skolan ser och vill se gällande 
värderingar och beteende. Det kan innebära något så enkelt som att börja hälsa på 
eleverna och på det sättet bekräfta att de ses som individer.43 Bergem poängterar att en 
lärare kan förstöra en relation till eleven genom att vara avvisande, däremot kan den 
lärare som är omsorgsfull skapa en grund för trygghet och mognad hos eleven. Varje 
tillitsförhållande måste bevaras och stärkas för dess existens.44 Steinberg tycker i sin tur 
att läraryrket handlar om möten där lärarens förhållningssätt och agerande avgör 
kvaliteten på mötet.45  
 
Nedan tar vi upp ett avsnitt om förväntningar och hur mycket det påverkar eleverna i 
olika riktningar. 
 
4.1.4 Förväntningar 
 
Medvetet och omedveten har man som lärare förväntningar på sina elever. Detta kan få 
både positiva och negativa konsekvenser. Evenshaug och Hallen menar att det finns 
mycket som tyder på att lärarnas förväntningar på elevernas intellektuella prestationer 
kan påverka elevernas konkreta skolarbete. Flera studier visar att både positiva och 
negativa lärarförväntningar kan fungera som självuppfyllande profetior. Både genom 
sitt förhållande till olika elever och genom sina övriga attityder och handlingar fungerar 
läraren som modell för imitation och identifikation.46 Hwang och Nilsson beskriver  
G. H Meads tankar om att allt beteende bestäms av förväntningar, roller och status, som 
i sin tur bestäms av det omgivande sociala systemet. Den sociala och den personliga 
utvecklingen sker genom samspel med andra, både barn och vuxna. För att barn ska 
kunna utveckla en positiv jaguppfattning är det viktigt att de vuxna sprider positiva 
attityder till dem.47 Kernell skriver att många elever har fått en snedvriden uppfattning 
om sina kompetenser. Det som ansetts som bra kompetenser av föräldrar och sig själva 
har förbisetts av läraren. Att lyda, ligga lågt och vara tyst och kunna dämpa sitt 
rörelsebehov är kvaliteter som uppskattas i skolans värld. Kompetenser är relativa sin 
omgivning och förväntningarna där.48 Gislason och Löwenborg menar att våra 
förväntningar på barnen påverkar vårt beteende och vår kommunikation med dem. 
Förväntningarna påverkar också vad vi lägger märke till hos barnen och vad vi tänker 
om dem.49 Doverborg med flera poängterar att barn genomskådar hur de ska bete sig 
och vad som förväntas av dem i klassrummet. De är väl medvetna om sin egen och 
kamraternas position i klassen. Beroende på de små nyanser som läraren ger uttryck för 

                                                     
42 Gordon T (1977) Aktivt lärarskap. Stockholm: Askild & Kärnekull Förlag AB. s.27. 
43 Zackari G, Modigh F (2000) Värdegrundsboken, om samtal för demokrati i skolan. Stockholm: 
Regeringskansliet.  
44 Bergem T (2000) Läraren i etikens motljus. Lund. Studentlitteratur. 
45 Steinberg J (2004) Världens bästa fröken. Örebro : Ekelunds förlag AB. 
46 Evenshaug O & Hallen D (2001) Barn – och ungdomspsykologi. Lund: Studentlitteratur. 
47 Hwang P & Nilsson B ( 2003) Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur. 
48 Kernell L-Å (2002) Att finna balanser. Lund: Studentlitteratur. 
49 Gislason, B & Löwenborg, L (2003) Lärarens arbete. Stockholm: Liber. 
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i det hon säger eller gör har eleverna redan i sexårsåldern klart för sig vem som 
betraktas som klyftig eller dum och det kan röra sig om små skillnader som läraren inte 
själv är medveten om att hon gör.50 
 
4.2 Sammanfattning  
 

Av den litteratur vi läst om läraregenskaper framgår det hur komplext läraryrket är. 
Författarna menar att den demokratiska ledaren i skolan är att föredra. Läraryrket 
handlar om att hitta sitt individuella sätt att undervisa och bemöta elever. Läraren bör 
även vara lyhörd och situationsanpassa sitt individuella ledarskap beroende vilka elever 
han/hon undervisar och i vilken situation de befinner sig i. En lärare har en maktposition 
i förhållande till eleven och ska utnyttja den makten till att få eleven att växa och 
utvecklas. Den sociala kompetensen är viktig hos läraren och det krävs en fungerande 
kommunikation mellan elev och lärare. En lärare måste ha goda ämneskunskaper och 
känna till olika arbetssätt och undervisningsmetoder men även känna till hur elever lär. 
De förväntningar som läraren har på eleven kan fungera som självuppfyllande profetior 
och därför är det viktigt att läraren har positiva förväntningar på eleven. För att 
utvecklas som lärare bör man reflektera över sitt tänkande och handlande i mötet med 
eleverna.  

 

 

 

                                                     
50Doverborg E, Pramling I, Qvarsell B (1987) Inlärning och utveckling. Stockholm: Liber.       
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5 Teoretisk utgångspunkt 

5.1 Centrala begrepp 
 
Följande begrepp kommer vi att använda oss av i vår studie. Innebörden av dessa 
beskrivs även i vår litteraturgenomgång(4) samt i resultat(7) och i analys och 
diskussion(8).  
 

• Bra lärare 
• Ämneskunskaper 
• Olika arbetssätt och undervisningsmetoder 
• Ledarskap 
• Omsorg 
• Pedagogisk medvetenhet 
• Möten 

 
Vi har i vårt skrivande dels sökt litteratur om lärarrollen, dels även utgått från elevernas 
tankar och letat teorier med koppling till dessa. Nedan beskriver vi barnperspektiv ur 
olika författares perspektiv. 
 

5.2 Barnperspektiv  
 
Barnperspektiv är något som intresserat oss länge och en stor anledning till att vi valt att 
bli lärare har att göra med att vi är fascinerade av barns sätt att tänka och se på världen. 
Doverborg och Pramling Samuelsson menar även att det är svårt att låta bli att 
fascineras när man en gång upptäckt hur världen ter sig ur barns perspektiv. Men man 
måste skapa förutsättningar om man vill göra barns tankevärld synlig. Intervjuer och 
samtal är bra utgångspunkter. För att nå barnen och för att kunna hjälpa dem i deras 
lärande måste vi pedagoger få tillträde till deras erfarenhetsvärld.51 Qvarsell beskriver 
barnens perspektiv som en nödvändighet för att den vetenskapliga pedagogiken ska 
kunna utvecklas. Med hjälp av barnens tankar kan man komma till både teoretisk insikt 
och få praktiska pedagogiska och politiska redskap för att kunna förändra.52 Korczak 
menar att barn ska betraktas som människor, som är värda att respekteras och som är 
kloka utifrån sina erfarenheter och förutsättningar.  

Pedagoger lägger sig gärna till med de vuxnas privilegium: att iaktta barnen, inte sig själva, att lägga 

märke till barnens brister, inte sina egna.53 

Strander skriver om att barn och ungdomar värdesätter att få ingå i ett sammanhang och 
att få betyda något för någon annan samt att vara den jag är. I hennes intervjuer har de 

                                                     
51 Doverborg E & Pramling Samuelsson I ( 2000) Att förstå barns tankar- metodik för barnintervjuer. Stockholm: 
Liber. 
52 Qvarsell B & Montgomery H (2001) Perspektiv och förståelse – Att kunna se från olika håll. Stockholm: 
Carlsson. 
53 Korzcak J (2002) Barnens rätt till respekt. Stockholm: Natur och kultur. s 61. 
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unga talat om snälla och dumma vuxna. De snälla var de som förstod sig på barn, hur de 
tänkte och kände. Det handlade inte om att göra precis som barnen tyckte eller att de 
vuxna skulle ställa sig in hos barnen. Strander skriver: 

Snäll var att sätta gränser, tala om vad som var rätt och fel, kunna skratta och busa och gå över 

gränserna när det inte gjorde något. Där i skrattet och värmen fanns en gemenskap som är svår att 

sätta ord på men som gör livet lättare att leva.54  

Torstenson- Ed definierar barnperspektiv som:  
barns sätt att se på tillvaron, att man som vuxen forskare försöker lyfta fram barns sätt att se på 

världen. Det innebär att använda barn som informanter, vilket i sin tur innebär vad jag kallat ett 

barnperspektiv inifrån. Det är ett sätt att låta barnen komma till tals, även om det barnen säger tolkas 

ur mitt vuxenperspektiv som forskare.55 

Fejan Ljunghill menar att många som arbetar i skolan utgår från att barn tänker i princip 
likadant som vuxna, bara lite mindre. Har man detta synsätt har man inte förstått vad 
som överhuvudtaget pågår i barnets tankevärld och missar på så sätt att ta tillvara det 
kreativa och genialiska i barns sätt att tänka.56 Thomson hävdar att när man förstår 
barnens perspektiv kan det tolkas inom ett större sammanhang där teorier och 
antaganden görs av oss vuxna i reflexivt syfte.57 
 
Vi har valt att lägga huvudvikten av vår studie på lärarrollen, lärarprofessionen och 
barnperspektiv. Vi ser att detta får sin teoretiska förankring i det sociokulturella 
perspektivet. Nedan väljer vi att ta upp ett kort stycke om detta. 
 

5.3 Sociokulturellt perspektiv 
 
Vår studie handlar till stor del om möten och kommunikation mellan elev och lärare. 
Språket är enligt ett sociokulturellt perspektiv det viktigaste medierande redskapet. 
Vygotskij menade att språket fyller en social funktion och genom kommunikationen 
med andra människor lär man också känna sig själv och kan utvecklas.58 Säljö menar 
att: 

Det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men det är också genom 

kommunikation som de förs vidare. 

Han menar att detta är en grundläggande tanke i ett sociokulturellt perspektiv.59 
Medan Zackari och Modigh (2000) anser att det måste finnas en ömsesidig 
respekt mellan elever och lärare och att deras kommunikation är avgörande för det 
sociala klimatet menar Steinberg(2004) att kvaliteten mötet mellan elever och 
lärare bestäms av lärarens förhållningssätt. Kernell menar i sin tur att kunskap 
uppstår i mötet med människor eller i människors möte med sin omgivning och 
därför anser han att kunskap är föränderlig. Att vara duktig i ämneskunskaper 
räcker alltså inte, det visar bara en del av vårt kunnande. Det handlar även om hur 

                                                     
54 Strander K (2001) Barnperspektiv. nr.1 Locus, tidskrift för forskning om barn och ungdomar. s.26  
55 Torstenson- Ed T (1/01) Barnperspektivet och värdegrunden. Locus 1/01. Tidskrift för barn och ungdomar. s.5. 
56 Fejan Ljunghill L (1989) Barn tänker- men inte som vuxna. Sveriges utbildningsradio AB. 
57 Thomson H (2002) Reflexiva intervjuer .Studentlitteratur: Lund. 
58 Vygotskij L (2005) Tänkande och språk. Göteborg. Daidalos AB. 
59 Säljö R (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm. Norstedts akademiska förlag. s 22. 
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man hanterar kunnandet i mötet med andra människor. Han menar vidare att 
läraren uppstår i mötet med eleven och menar då mötets och relationernas 
betydelse för vår identitet och självbild.60 

 
 
 

                                                     
60 Kernell L-Å (2002) Att finna balanser. Lund: Studentlitteratur. 
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6 Metod 
 
Vi har inspirerats av hermeneutiken och dess diskussion kring förståelse. Vi har försökt 
tolka elevernas svar med hjälp av vår egen förförståelse. Kvale anser att det centrala för 
en hermeneutisk förståelse är tolkningen av en särskild mening och de frågor som i 
detta syfte ställs till en text. Begreppen samtal och text är här viktiga, och uttolkarens 
förkunskap om textens ämne får stor betydelse. Den hermeneutiska tolkningens syfte är 
att vinna en relevant och allmän förståelse av en texts mening. Hermeneutiken är 
dubbelt betydelsefull för intervjuforskning: först genom att kasta ljus över den dialog 
som skapar de intervjutexter som ska tolkas, vilken även kan ses som en dialog eller ett 
samtal med texten. För att förstå delar av en studie måste man först förstå helheten.61 
Patel och Davidsson menar att den hermeneutiske forskaren närmar sig 
forskningsobjektet partiskt utifrån sin egen förförståelse.  

Förförståelsen, de tankar, intryck och känslor och den kunskap som forskaren har, är en tillgång och 

inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet.62 

 

6.1 Intervjuer 
 

För att försöka fånga elevernas uppfattningar om vad som är en bra lärare har vi valt att 
använda oss av en kvalitativ intervjustudie. Detta för att kunna urskilja elevers olika 
uppfattningar. 

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla 

innebörden av människors erfarenhet, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna.63 

6.1.1 Kvalitativa intervjuer 
 
Vi ville använda oss av kvalitativa intervjuer för att få öppna, mer avslappnade samtal. 
Kvale poängterar att den stora fördelen med kvalitativa intervjuer är just deras 
öppenhet.64 Patel och Davidsson menar vidare att syftet med en kvalitativ intervju är att 
upptäcka och hitta egenskaper och kvalitéer hos något, till exempel den intervjuades 
livsvärld eller uppfattningar om någon företeelse. I en kvalitativ intervju är intervjuare 
och intervjupersonen båda medskapare i ett samtal.65 Kvale anser att syftet med den 
kvalitativa forskningsintervjun är att sätta sig in i intervjupersonens värld och försöka 
förstå ämnen ur den intervjuades eget perspektiv. Till sin struktur liknar 
forskningsintervjun ett vardagligt samtal, men som professionell intervju har den ett 
angreppssätt och en frågeteknik av eget slag. Den kvalitativa forskningsintervjun är 
tekniskt sett halvstrukturerad, det vill säga varken ett öppet samtal eller ett strikt 
formulerat formulär. En kvalitativ forskningsintervju är en intervju som söker kvalitativ 
kunskap. Det är därför inte kvantiteten som är viktig i denna typ av forskning. Vidare 
har denna intervjuform som mål att få mångsidiga beskrivningar av olika kvalitativa 

                                                     
61 Kvale S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
62 Patel R & Davidsson B (2003),Forskningsmetodikens grunder Studentlitteratur: Lund. s.30. 
63 Kvale S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. s.9. 
64 Ibid. 
65 Patel R & Davidsson B (2003) Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 
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sidor av den intervjuades värld. I en kvalitativ forsningsintervju arbetar man inte med 
siffror utan med ord menar Kvale.66 
 
Vi valde att intervjua elever för att vi ville få deras syn på en bra lärare, och vi ville att 
undersökningen till största del skulle bygga på de intervjuade elevernas tankar. Vi valde 
att inta en passiv roll i intervjusituationen och använde oss endast av en färdig fråga. Vi 
ställde följdfrågor utifrån det eleverna pratade om. På så sätt fick eleverna mer utrymme 
att tänka fritt.  
 
6.1.2 Att intervjua barn i grupp 
 
Vi ville göra gruppintervjuer för att eleverna skulle kunna stödja och diskutera fritt med 
varandra.  Medan Thomson(2002) menar att personer som intervjuas tillsammans 
bygger upp sitt berättande i ett samspel med varandra. Menar också Wibeck (2000) att 
ur en gruppdynamisk aspekt kan man få en bredare skala av idéer från en gruppintervju 
än om man har individuella intervjuer. Doverborg och Pramling Samuelsson anser att 
barns svar ger upphov till nya frågor och funderingar hos varandra i en gruppintervju 
det vill säga att barnen påverkar varandra. Barnen kan få ta del av kompisarnas 
tänkande och reflekterande och de kan bli medvetna om olika sätt att se på saker.67 
Thomson anser i sin tur att om man vill nå barns tankar och uppfattningar om sina liv 
måste man utgå ifrån att det är barnen som skapar dessa med hjälp av sina 
vardagserfarenheter av att vara barn.68 Cederborg menar att det är viktigt att vid en 
barnintervju aktivt lyssna, inte avbryta och låta barnen prata klart.69 Hon menar vidare 
att: 

Samtal med ökad fokus på struktur och öppna frågor är ett respektfullt förhållningssätt där informationen 

barn ger har större sannolikhet att vara korrekt.70 

 

Doverborg och Pramling menar vidare att det är viktigt att ge barnet tid att få tänka 
färdigt. Som intervjuare är det vanligt att man griper in och ger barnet halva svaret 
innan barnet har fått prata färdigt.71 
 
6.2 Urval 
 
Vi gick ut på två skolor och intervjuade sammanlagt 16 elever i låg- mellan och 
högstadiet. Vi valde att intervjua elever i olika åldrar för att dels kunna jämföra deras 
olika tankar, och dels för att få en större bredd på undersökningen.  
 
 
 
 

                                                     
66 Kvale S (1997 ) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
67 Doverborg E & Pramling Samuelsson I ( 2000) Att förstå barns tankar- metodik för barnintervjuer. Stockholm: 
Liber. 
68 Thomson H (2002) Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
69 Cederborg A-C (2000) Barnintervjuer, vägledning vid utredningsarbete. Stockholm: Liber. 
70 Cederborg A-C (2005) Att intervjua barn- vägledning för socialsekreterare. Stockholm :Stiftelsen för allmänna 
barnhuset. sid. 5 
71 Doverborg E & Pramling I (1985) Att förstå barns tankar. Stockholm: Almqvist& Wiksell Förlag AB. 
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6.2.1 Undersökningens uppläggning 
 
Vi gjorde en kvalitativ undersökning eftersom vi ville gå in mer på djupet och se vad 
elever tänkte. Vi ställde öppna frågor utifrån det barnen pratade om, som satte igång en 
diskussion mellan eleverna. Vi gjorde även provintervjuer med en testgrupp innan för 
att se om vår intervjumetod passade. Vi ville framförallt se om det fungerade att barn i 
grupp diskuterade fritt utan att vi behövde ha färdiga frågor. Den metoden fungerade bra 
eftersom ämnet vi valt handlar om barnens dagliga erfarenhetsvärld vilket gjorde att 
barnen hade väldigt många åsikter.  
 
6.3 Genomförande 
 
Vi gjorde kvalitativa intervjuer med elever i grupper. Syftet med att genomföra 
gruppintervjuer var att få eleverna att diskutera fritt med varandra och vi var med för att 
styra diskussionen istället för att vi skulle ha haft många färdiga frågor. Vi hade endast 
en färdig fråga när vi träffade eleverna - hur ska en bra lärare vara? Eleverna fick enskilt 
skriva ner hur de ville att en bra lärare skulle vara. Vi gick sedan igenom allas tankar 
och ställde följdfrågor utifrån det. Syftet med att vi lät eleverna först skriva ned sina 
egna tankar var att alla i gruppen skulle få uttrycka och komma till tals med vad de 
tänkte om en bra lärare. Det var också för att förhindra att en så kallad group- think 
inträdde vilket innebär att det bara finns ett sätt att tänka, vilket kan ske när det är en 
hög samhörighetskänsla i en grupp.72 Vi trodde också att det kunde finnas en risk i att 
eleverna sade samma saker som kompisen när det var så pass unga elever som vi 
intervjuade. 
 
6.3.1 Materialbearbetning 
 
Först tittade vi på filmerna tillsammans. Sedan transkriberade vi intervjuerna och 
försökte hitta teman för att kategorisera det material vi fått fram. Vi kunde se att 
eleverna återkom till vissa gemensamma teman, se (7): 
 

• Snäll och lite sträng  
• Favorisering 
• Lärarens flexibilitet 
• Demokrati  
• Stress  
• Ämneskompetens 
• Positiv och ge beröm 
• Ser och lyssnar  
• Nedåtpuffar 
 

Eftersom intervjuerna blev mycket långa har vi valt delar av dem i resultatet. Vi valde 
de delar som vi tolkade var de mest angelägna för eleverna att lyfta fram.  

                                                     
72 Svedberg L (1992) Gruppsykologi. Lund: Studentlitteratur. 
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6.3.2 Inspelning 
 
Vi valde att filma intervjuerna eftersom det skulle vara lättare för oss att sedan analysera 
det som sades och tydligare se vem som pratade. I filmen såg vi också den icke verbala 
kommunikationen som annars kan vara svår att se vid intervjutillfället. Angående det 
etiska kring detta, se (6.3.3). 
 
6.3.3 Etiska aspekter 
 
Kvale anser att intervjupersonen måste informeras om intervjuns syfte och hur intervjun 
ska gå till och vad den ska handla om.73 Vi har utgått från de Forskningsetiska 
principers fyra krav Vetenskapsrådet har tagit fram:  

• Informationskravet – vi har informerat intervjupersonerna om syftet med 
uppsatsen och att deras medverkan är frivillig. Vi har också upplyst eleverna och 
föräldrarna om att vi ska filma intervjun. 

• Samtyckeskravet – vi har lämnat information till elever och föräldrar och 
beskrivit vad vårt syfte är. Föräldrar har signerat ett samtycke till att vi 
intervjuar och filmar deras barn.  

• Konfidentialitetskravet – Vi har inte använt skolans eller elevernas riktiga namn. 
Filmen som vi spelat in kommer vi att radera.  

• Nyttjandekravet – Vi har informerat elever och föräldrar om att vi enbart 
kommer att använda intervjumaterialet till den uppsats vi skriver.74 

 

 

 

                                                     
73 Kvale S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
74 Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning. 
Stockholm : Vetenskapsrådet. 
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7 Resultat 

7.1 Resultatredovisning 
 
Här kommer vi att redovisa det resultat som vi har fått från eleverna. I årskurs tre på 
lågstadiet intervjuade vi sju elever; en pojke och sex flickor. I mellanstadiet i årskurs 
fem intervjuade vi fyra elever; två pojkar och två flickor och slutligen i årskurs åtta på 
högstadiet intervjuade vi fem elever; en pojke och fyra flickor. Vi intervjuade 
sammanlagt sexton elever. Vi har valt att presentera intervjuerna enligt de teman som vi 
nämnt i 6.3.1. Vi inleder varje tema med en sammanfattning av temat samt en 
jämförelse mellan årskurserna för att tydliggöra likheter och skillnader. Sist har vi en 
övergripande sammanfattning av resultatredovisningen. 

7.2 Huvudresultat 
Vi valde att använda barnens egna ord och vi valde citat som var relevanta för de teman 
vi bestämde oss för.75 För läsbarhetens skull har vi valt att ge namn åt eleverna i 
resultatet. 
 
7.2.1 Snäll och lite sträng 
 
Vad som menas med snäll och lite sträng är att läraren inte entydigt ska vara snäll mot 
sina elever. Läraren måste också kunna säga ifrån när eleverna gör fel. En snäll lärare är 
omtänksam och hjälpsam och håller ordning på klassen så att det inte bli stökigt och 
viktigast av allt är att läraren tycker om sina elever menar treorna. Femmorna anser att 
en bra lärare inte bara ska vara snäll för då blir det inte tyst i klassen och då blir det 
svårare att lära sig. Åttorna lyfter fram vikten av att läraren tycker om sitt yrke och 
tycker om barn, vilket även treorna tar upp. I likhet med de andra tycker också åttorna 
att det är viktigt att läraren får ordning i klassen.  
 
Åk.3 
Alla barnen i trean tycker att en bra lärare är snäll och lite sträng. Då vi frågar vad de 
menar med sträng förklarar Jonna: 

Om någon t.ex. skriker då kanske man inte ska säga BRA! Utan man säger åt den då… 

När vi frågar vad de menar med snäll säger Agnes: 
Läraren ska inte typ slå eleverna om de gör något dumt. Om man råkar skriva fel så ska den inte 

piska någon på fingrarna eller så.  

Hon berättar vidare:  
Snäll kan också betyda att man är arg ibland och sen snäll, alltså glad och snäll ibland. Man ska inte 

bara säga till en hela tiden om nån annan pratar, för då känner man sig nere. 

                                                     
75Ibland har det varit svårt att kategorisera vissa uttalanden. Vissa teman går in i varandra eftersom det är en 

komplex intervjustudie. 
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Flera av eleverna uttrycker att det är viktigt att läraren är omtänksam och hjälpsam.  
Erik tycker att: 

En bra lärare ska vara omtänksam… alltid!  

Agnes anser att det viktigaste är att läraren tycker om sina elever. När vi frågar varför 
det är viktigt svarar hon: 

Ja, för att om man inte tycker om en elev så kanske man blir elak mot den eleven och snäll mot 

resten av klassen.  

Linnea håller med. Vidare berättar barnen att de tycker att det ska vara ordning i klassen 
så att det inte blir för stökigt. 
 
Åk.5 
Samtliga deltagare i diskussionen i klass fem tycker att det viktigaste hos en lärare är att 
hon/han är snäll men samtidigt lite sträng. De menar att om läraren enbart är snäll blir 
det inte tyst i klassen vilket gör det svårare att lära sig. Klara menar att: 

 En bra lärare ska va snäll men ändå bestämd. Den skulle kunna säga till om det händer något. 

Med sträng menar Bo att: 
  Den ska liksom kunna säga till, ungefär som Klara menade, få tyst i klassrummet.  

Åk.8 
Eleverna i årskurs åtta är eniga om att det är viktigt att lärare tycker om sitt yrke och att 
de tycker om barn. Vidare anser de att det är bra med lärare som får ordning i 
klassrummet. Eva beskriver att hon inte tycker om lärare: 

Som liksom kommer in och låter alla göra precis som de vill. Man måste kunna säga ifrån, men inte 

hela tiden så att det blir tjat.  

Läraren ska ha kontroll på eleverna tycker Klas. Vidare anser han att lärare ska vara 
stränga men inte för stränga. Eva anser att man inte ska lämna klassrummet som lärare.  

Det klarar inte vi. Lärarna tror det bara för att det är lugnt, men det är alltid kaos när de kommer 

tillbaka. 

Alla är överens om att det måste finnas regler som berättar vad som är ok, och inte ok.  
Siv tycker att en lärare inte ska vara för sträng: 

Men inte för slapp heller och sitter och filar naglarna liksom. 

 
7.2.2 Favorisering 
 
Lärare som favoriserar är vanligt i samtliga klasser och uttrycker sig i att läraren låter 
vissa elever svara på frågor och ger dessa elever mer uppmärksamhet. Det är enbart de 
duktiga eleverna som blir favoriserade. Alla eleverna, även de som är favoriserade 
tycker att detta är jobbigt. De duktiga eleverna känner krav att de ska leva upp till 
lärarens förväntningar och kan känna avundsjuka från kompisar. De andra eleverna 
upplever att de inte får svara på frågor och blir inte sedda på samma sätt som de 
favoriserade eleverna. Treorna menar att läraren borde lyssna på alla och inte favorisera 
någon särskild, eftersom de andra inte får någon chans då. Femmorna tycker också illa 
om favorisering och uttrycker att det är oprofessionellt. De tror att lärare favoriserar 
elever som är bättre än vad de själva är. Åttorna tycker inte heller om favorisering men 
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uttrycker ändå en viss förståelse för att det kan bli så att någon blir favoriserad för att 
den är duktigare än andra i ett ämne. 
 
Åk. 3 
Viktigt är att läraren lyssnar på alla elever och inte favoriserar någon särskild. Jonna 
beskriver att det är en kille på engelskan som blir favoriserad för att han är mycket 
duktigare än alla andra, det tycker hon är dumt.  

Då får vi andra ingen chans att svara. 

Åk.5 
Att ha gullegrisar eller att läraren fixerar sig vid någon speciell elev är något som 
eleverna i femman anser oprofessionellt men tyvärr alltför vanligt. Bo menar att: 

 Lärare ska inte fixera sig vid någon, tycka att den är mer speciell än någon annan…  

Lärare som favoriserar elever är också dåliga lärare. Att favorisera elever är bland det 
värsta en lärare kan göra. Femmorna tror att lärare favoriserar elever som är bättre, 
ambitiösare och vuxnare i sättet än vad de själva är.  
 
Åk.8 
Även i högstadiet tyckte eleverna att lärare ska försöka att inte favorisera någon 
särskild. Eva säger att: 

Man ska försöka så mycket som möjligt att inte favorisera folk. Det är väldigt känsligt och är väldigt 

svårt. Jag skulle aldrig klara det om jag var lärare. Det är ju folk som är duktigare än andra i ett 

ämne. 

7.2.3 Lärarens flexibilitet 
 
När vi skriver flexibilitet menar vi att elever lär på olika sätt och läraren bör vara lyhörd 
för hur elever lär. Att vara flexibel innebär också att läraren kan variera sitt arbetssätt. 
Femmorna menar att läraren bör inse att vissa elever behöver mer tid på sig än andra 
och behöver mer hjälp. De tycker även att man borde få lyssna på musik om man klarar 
av det. Åttorna tycker också att det bör vara tillåtet med musik i hörlurar. De menar att 
det inte bör vara lärarens beslut utan elevernas. Åttorna menar att det inte är läraren som 
förlorar på om eleverna inte klarar det, utan eleverna själva. 
 
Åk 3 
Eleverna i trean tar inte upp något om detta ämne. 
 
Åk.5 
Stina tycker att läraren ska förstå att vissa elever behöver mer tid på sig än andra och att 
läraren då ska hjälpa de eleverna. Viktor tycker att lärare också ska förstå att barn lär sig 
på olika sätt. Själv vill han lyssna på musik i lurar när han jobbar i skolan och säger att 
det är bästa sättet för honom för då blir han inte störd av resten av klassen. Detta tillåter 
inte alla lärare. Viktor säger: 

En lärare ska vara snäll såklart fast liksom och så man typ får lyssna på musik på lektionerna liksom 

ifall man klarar det. Fall man kan jobba med det så länge. Det kan ju jag. Å den ska inte vara så 

jättesträng men lite sträng ändå, så man lär sig någonting.  
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Bo arbetar bäst när han får sitta i lugn och ro i ett eget rum, vilket också några lärare 
ifrågasätter. Han menar att istället för att skickas till specialläraren skulle han hinna 
ikapp sina kamrater om han fick sitta i lugn och ro och arbeta. Specialundervisningen 
bidrar till att han kommer efter i vissa ämnen. 
 
Åk.8 
Eva beskriver att: 

På vissa lektioner… ibland är det så… måste jag ha väldigt tyst för att jobba. Riktig koncentration. 

Jag vet inte om jag har ovanligt svårt att koncentrera mig men om jag ska läsa t.ex. då måste jag 

verkligen ha knäpptyst. Och det blir inte tyst i ett klassrum. Då tycker jag att läraren ska va jättehård. 

Även såhär småvisk... asså man lyssnar när någon sitter och pratar. Då kan man inte koncentrera 

sig.  

Klas tycker att musik i hörlurar verkligen borde vara tillåtet. Alla håller med honom. 
Klas berättar vidare att man får har det hos vissa lärare, men inte alla. Han säger: 

 Jag älskar musik men det ska bara vara om man ska göra något själv, läsa eller så …  

Eva berättar om en skola hon läst om i tidningen: 
De hade så där jättebra hörlurar, såhär stora. Det skulle jag tycka var jättebra för det är alltid sådär 

lite ljud.  

 Moa håller med Eva.  
Ja, det vore perfekt. Man hörde inga viskningar bara om någon pratade direkt. 

Siv tycker också att det är något skolan borde satsa på. Hon säger att: 
Det är en grej som inte jag fattar… om läraren inte tycker att vi ska ha musik på… det är vi som 

förlorar på det och inte läraren. Det borde vara vårt beslut. Det är inte läraren som får dåliga betyg 

sen. 

Alla eleverna i åttan tycker att lärare inte alltid ska gå efter skolböcker, för de menar att 
skolböcker kan vara väldigt tråkiga. Moa säger att: 

 Vissa lärare känner att de verkligen e sådär – du måste göra exakt sådär för det står i läroplanen. Å 

andra lärare liksom - det här tror jag att ni kommer att lära er bäst på och då gör de det och det tror 

jag är mycket bättre. 

7.2.4 Demokrati 
 
Eleverna vill vara delaktiga i undervisningen och säga vad de tycker, samtidigt som de 
inte riktigt vågar. Femmorna beskriver just att de inte vågar sätta sig upp mot lärare men 
tar upp elevrådet som en del i elevdemokratin. De menar att man ska gå via elevrådet 
om man vill ändra på regler. Enligt dem är detta en krånglig process. Åttorna tycker att 
alla borde respektera varandra och att det ska finnas någon form av elevdemokrati. 
Vidare anser de att lärare borde ta reda på hur eleverna vill lära sig. 
 
Åk.3  
Eleverna i trean pratar inte om detta ämne. 
 
Åk.5 
Nästan ingen av eleverna i femman vågar säga till eller ifrågasätta läraren när de tycker 
att något är fel. Klara menar att: 
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Om man vill ändra på reglerna måste man gå via elevrådet. Då kan det bli värsta stora grejen av det. 

Det finns konstiga regler. 

Åk.8 
Det måste finnas någon form av elevdemokrati och alla ska respektera varandras åsikter 
tycker eleverna i åttan. En eller två lärare låter oss vara med och bestämma, men bara 
sådant som vilken dag vi ska ha läxor till. Klas menar att det vore bra om läraren frågar 
eleverna på vilket sätt de vill lära sig.  

Kanske fråga – vad vill ni om ni ska läsa om det? Hur vill ni göra? De kanske skulle fråga innan vi började 

med ämnet – hur vill ni göra? 

7.2.5 Stress  
 
Eleverna beskriver att stress är en stor del av skolvardagen där alla elever känner av 
någon form av negativ stress. Treorna beskriver att vissa lärare stressar och är virriga 
och fixerade vid klockan vilket påverkar eleverna som också blir stressade. Femmorna 
tycker att en bra lärare bör ha tålamod och inte stressa upp sig. Men de tycker också att 
det inte är så farligt om läraren stressar ibland. De beskriver också att de blir påverkade 
när läraren stressar. Åttorna beskriver att de känner stress för alla krav som ställs på 
dem på högstadiet och inför gymnasievalet. De yngre eleverna nämner ingenting om 
betyg eller läxor. De flesta av femmorna tycker det är bra med betyg redan från sexan 
och att det är för sent med betyg i åttan. De menar att om man får dåliga betyg i ett 
ämne vet man att man inte ska satsa på det när man är stor. Åttorna har lite delade 
meningar om betyg. Någon tycker det är bra för att de visar hur långt man nått, medan 
vissa tycker att allt kretsar kring betygen och det är något negativt. Läxor är något 
åttorna tar upp och de tycker det är bra att man får läxa om man inte hinner med vad 
man ska göra på lektionerna, medan någon annan tycker att man bör få arbeta mer i 
skolan istället för att få hem en massa läxor. 
 
Åk.3 
Eleverna i trean tycker att lärarna stressar mycket. De blir själva stressade när de märker 
att läraren är stressad. Alice beskriver hur det är när deras lärare blir stressad .  

Hon kan stressa typ – ta upp svenskaboken, nä en annan bok, nej förresten en annan. Hon kollar på 

klockan hela tiden. 

Ingen av eleverna i årskurs tre nämner betyg eller läxor. 
 
Åk.5 
Enligt Klara ska en bra lärare också ha tålamod och inte bli stressad men hon menar 
vidare att det inte är så farligt om läraren blir lite stressad ibland, ”det är mänskligt.” 
Hon tycker att lärare blir stressade när eleverna inte blir klara med det läraren planerat. 
Hon menar då vidare att hon själv blir stressad över att lärarna blir stressade. Alla 
eleverna i femman tycker att det är bra om man får betyg i sexan. Klara menar att det är 
bra med betyg: 

För att om jag har dåliga betyg i t.ex. NO skulle jag inte satsa på NO när jag blev stor. 

 Bo menar att det är sent att få betyg först i åttan. 
För då kanske man har sett fram emot olika saker och först då upptäcker man att det var jag inte så 

bra på.  



 

23  

Åk.8 
Klas tycker att det är bra med betyg: 

För det visar hur långt man har nått. Det får inte vara för komplicerat.  

Britt tycker att: 
Det blir som om allt kretsar runt betyget.  

Siv håller med om att: 
Det känns för mycket betygglorifierat. 

Eva säger: 
Jag tycker inte skolan längre handlar om att lära sig… det är inte prat om att lära sig. Det är bara 

prov och betyg.  

Klas fyller i: 
 Och att komma in på gymnasiet.  

Eleverna berättar att det känner sig stressade nu i högstadiet och känner att det ställs 
väldigt höga krav på dem. Eva säger att: 

 I nian är det väldigt höga krav och det är stressigt överhuvudtaget.  

Britt fyller i med: 
Det blir värre och värre.  

Eva säger att: 
Överhuvudtaget tycker jag att det är fel att dömas tidigt… är man dålig på nånting går man runt och 

tänker… jag kan ändå inte.  

Moa säger: 
 Det är inte är någon ide att försöka, för jag är ändå dålig i det ämnet. 

Klas menar att det är bättre att man får jobba mycket på lektionerna och att man sen får 
läsläxa för att man ska ha läst sidorna. Moa säger att vissa lärare ser det som att det 
eleverna inte hinner med på lektionerna får de i läxa.  

Man hinner ju om man inte sitter och pratar, och då får man ju skylla sig själv. Det tycker jag är bra. 

Jag får nästan alltid göra det hemma, men då får jag ju ta det eftersom jag inte har jobbat på 

lektionen. 

Siv berättar att skolan handlar väldigt mycket om studier på fritiden. Moa fyller i med 
att: 

Vissa lärare säger att man ska ägna lika mycket tid på fritiden som man gör i skolan vilket betyder att 

man ska ägna åtta timmar hemma, lika mycket som i skolan… det tycker de är normalt! 

  
7.2.6 Ämneskompetens 
 
Med att läraren ska ha ämneskompetens betyder enligt eleverna att läraren måste vara 
duktig i det ämne han/hon undervisar i samtidigt som läraren ska kunna förklara och 
lära ut. Treorna tycker det är viktigt att läraren är duktig på alla ämnen och är bra på att 
förklara. Femmorna beskriver också att det är viktig att läraren kan sina ämnen så att 
eleverna lär sig något. Det är också viktigt enligt femmorna att lärare fortbildar sig och 
att de lär ut saker som är meningsfulla för eleverna. Åttorna tycker att det är viktigt att 
läraren tycker om och kan mycket om sitt ämne. Vidare tycker de att det är viktigt att 
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man alltid lär sig något på lektionerna. Åttorna tyckte också som treorna att det är 
viktigt att lärare kan förklara så att eleverna förstår. 
 
Åk.3 
Rakel tycker att det är viktigt att läraren är duktig på allt. När vi frågar vad hon menar 
säger hon att: 

De ska vara duktiga i alla ämnen så att de kan förklara och så när man inte vet hur man ska göra i 

matteboken till exempel. 

Åk.5 
Alla tycker att det är viktigt att läraren är kunnig i sina ämnen. De har ofta varit med om 
att läraren inte har tillräcklig kunskap i de ämnen som de undervisar i. Viktor menar att: 

Annars lär man ju ingenting liksom. Å så att den liksom att den inte liksom förstår något i 

matteboken, då måste läraren liksom kunna förstå det. Att den verkligen kan det den undervisar i 

och sen liksom att den själv inte fattar.  

Bo menar att det är viktigt att lärarna förnyar sig, att de går kurser för att fortbilda sig i 
nya mätinstrument eftersom han anser att det finns bättre metoder än LUS att mäta 
elevers läsutveckling.76 

Liksom vi kör fortfarande med LUS, och det var ju liksom år 2004 nu finns det ju typ 1000 andra tre 

gånger bättre saker och nu kör vi fortfarande med LUS. 

Åk.8 
Eleverna i åttan tycker alla att det är jätteviktigt att lärare vet mycket och tycker om sitt 
ämne.  
Klas tycker att man alltid ska lära sig något på lektionerna.  

Alltså man ska inte ha sådär lektioner när man bara går igenom det man inte får ut. Jag tycker att 

man ska läsa nåt nytt varje lektion. Det blir mycket roligare då.  

Britt anser att det är viktigt att lärare kan förklara så att eleverna förstår. 
Så att det inte bara blir liksom – jamen så här är det.  

Eva menar att: 
 Man måste som lärare hitta ett sätt som man själv är bra på. Men vissa har svårt att förklara. Det 

räcker inte med att veta utan man måste kunna förklara det för någon annan.   

7.2.7 Positiv och ge beröm 
 
Vi tolkar att elevernas diskussion som att det är viktigt att lärare visar att de tycker om 
sitt uppdrag och peppar sina elever med beröm och har ett lekfullt arbetssätt. De tycker 
att läraren ska hitta bra saker hos alla elever. Treorna menar att det är viktigt att läraren 
ger beröm i rätt läge, när man gör något bra, inte något dåligt. Femmorna tycker också 
det var viktigt att berömma och på så sätt stärka elevernas självförtroende. Åttorna 
tycker det är viktigt att läraren hittar bra saker hos alla elever och förmedlar en positiv 
attityd.  
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Åk.3 
Erik säger att en lärare ska ge beröm om eleven gjort något bra. Han menar att det känns 
konstigt att få beröm av läraren om man gör fel. 
 
Åk.5 
Stina och Klara tycker att det är viktigt att läraren ger beröm när eleverna gör något bra. 
Eleverna pratar om musikläraren som en riktigt bra lärare. Den läraren tror att alla 
elever kan sjunga – alla sjunger bara i olika stämmor säger läraren och ger de som 
tidigare inte trodde att de kunde nytt självförtroende, menar eleverna. Alla eleverna är 
överens om att de klarar mer om någon peppar dem åt rätt håll. Viktor berättar att: 

Nu har vi en musiklärare som också själv har familj så hon vet hur man ska bete sig mot barn. 

Åk.8 
Moa tycker också att lärare ska kunna hitta bra saker hos alla elever.  

För alla har ju bra saker som de är bra på. Även de som är jättejobbiga i klassrummet. De kanske 

har nåt annat de är bra på.  

Flera av eleverna nämner att det är viktigt att läraren är positiv. Siv anser att det är ett 
måste att en lärare är positiv för att det inte ska bli jättetråkigt för eleverna.  

Man blir ju inte motiverad att lära sig om läraren är negativ.  

Eva fyller i med att ”läraren ska tycka att det är roligt.” Eva tyckte också att det är 
viktigt att lärare ska ha humor och skämta mycket. Siv menar att läraren måste få eleven 
intresserad av ämnet.  

För då blir man verkligen pushad.   

Eleverna i åttan beskriver en lärare de har som de tycker väldigt mycket om. De 
beskriver att man blir helt bunden av honom. Klas tycker att det är bra om lärare letar 
efter rätt på prov istället för fel. Siv tycker det är viktigt att läraren berömmer, det har 
man gjort bra, och sen även berättar om det som man har gjort fel så att man kan lära 
sig.  

Och sen om man tar ett exempel från kemin eller biologin och sen att läraren berömmer det man har 

gjort bra, och sen även berättar om det som man har gjort fel så man kan lära sig. Och sen om man 

tar exempel från kemin eller biologin eller någonting till en vardaglig situation. Det tycker jag är 

jättebra för att då får man en inblick i hur det kan vara. 

Moa anser att det är viktigt att:  
Läraren är tydlig med vad man gör bra och vad man inte gör bra.  

Britt beskriver en bildlärare som endast svarar med ett hummande när eleverna frågar 
om någonting är bra.  

Om man säger; vad tycker du om det här? Då säger han – mm. Då vet man inte vad man ska göra 

nästa gång för att det ska bli bättre.   

Eleverna i åttan tycker att det är viktigt att lärare vågar vara lite personliga och bjuda på 
sig själva men samtidigt inte lägga för mycket tid på att prata om sig själva. Eva 
poängterar att hon tycker att lek är viktigt i skolan.  

Det är viktigt att man leker fram kunskap och det är viktigt att man har kul när man lär sig. Det känns 

som att alla lärare såhär... det ska va kul när man lär sig. .men de orkar inte... men det är ändå så att 

nu ska vi läsa det… lärarna tröttnar...  
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Moa säger: 
Det är bara att mala på det de redan sagt de senaste 15 åren. 

Britt säger: 

Det vissa lärare har undervisat i har de gjort tjugofem gånger tidigare… och de kan det utan och 
innan... det är inget nytt för dem. 

 

7.2.8 Lyssna och bry sig om 
 
Hur lärare bemöter eleven ses som viktigt. En lärare ska aktivt lyssna på eleverna och ta 
dem på allvar. Treorna beskriver en bra lärare som en som lyssnar på hur eleverna mår, 
men att det inte är många lärare som gör det. Åttorna beskriver det som ett måste att 
lärarna lyssnar på sina elever. En bra lärare ignorerar inte sina elever menar åttorna. 
 
Åk.3 
Treorna är eniga om att en bra lärare ska lyssna på sina elever. När vi frågar om de har 
träffat på någon lärare som har alla de bra egenskaperna de räknat upp säger Agnes: 

En tjej på sexårs var jättesnäll och också väldigt allvarlig ibland. Också var hon duktig på saker. Ifall 

inte någon hörde eller lyssnade, berättade hon om det igen. Om någon inte förstod så sa hon det 

igen. Hon sa inte: Jag kommer inte säga det igen. Om man ställde jättekluriga frågor som: kommer 

Jorden att sprängas om tre år?; försökte hon verkligen svara på det. Ifall hon inte kunde sa hon: Det 

ska jag försöka slå upp i boken eller ta reda på. 

Flera av barnen nämner pedagoger de minns från sexårsverksamheten. Vi frågar 
eleverna om de berättat för sina lärare någon gång hur de vill att de ska vara. Då berättar 
de att de fått fylla i ett papper hos den nuvarande klassläraren. Där fick det skriva hur de 
tyckte att en bra lärare skulle vara. Läraren hade sagt att hon alltid skulle komma ihåg 
det de skrivit, men att eleverna skulle påminna henne om hon glömde ibland.  
 
Erik tycker att det är viktigt att läraren är manlig. Då vi frågar varför läraren ska vara en 
kille svarar han: 

För att ingen av de lärare vi haft vet hur ont det gör att få en sten mellan benen. Om det skulle vara 

en kille skulle han förstå det.  

Han pratar om en manlig vikarie han tidigare hade haft som förstod vad killarna i 
klassen sa och skötte killsnacket. Det är också viktigt att läraren bryr sig om sina elever. 
De ansåg att vissa lärare kunde eleverna prata med om hur de mådde. Alice förklarar att:  

Om det är en lärare som förstår sig på väldigt mycket och sådär. Det är inte alla som kan det… men 

en del lyssnar. 

Åk.5  
Eleverna i årskurs fem tycker att det är viktigt att lärare ger beröm och visar att de 
tycker om och lyssnar på sina elever. 
 
Åk.8 
Eva tycker att det blivit bättre med lärarna på högstadiet. I lågstadiet tyckte hon att de 
var lite för mammiga medan de på högstadiet är lite mer: 

Kompisaktiga och ser en som en människa och det tycker jag är mycket bättre, när de liksom 

skämtar och pratar.  
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Samtliga elever i åttan tycker att det är ett måste att lärarna lyssnar på sina elever. Eva 
beskriver att de aldrig lyssnade på henne i lågstadiet. 

 De kunde stå sådär; förklara varför du har gjort sådär. Men de bara- nej, det här är fel. Men de hade 

en tanke bakom det. Men här tycker jag att de lyssnar bättre. Vissa gör det. 

 Siv fyller i med: 
Då blir man sådär. Hon säger att – Nej det är fel, men om man hade en tanke bakom det så blir det 

sådär att man inte vågar nästa gång. Då tänker man att jag hade ju fel förra gången, då försöker jag 

inte nu liksom. Det är dåligt. 

Eva menar att högstadielärare ofta har många elever i skolan och vet inte vad man 
heter…  

Då känner man sig liksom… 

Siv fyller i:  
Man känner sig osynlig liksom.  

Moa menar: 
 Ok, första veckan, men har man haft en lärare i tre år varje vecka… 

Eva menar att en bra lärare inte ignorerar sina elever.  
Om nån säger något så skrattar alla… liksom, att inte bry sig om någon säger något. Att lärare inte 

säger till, det är det värsta…  

Eleverna beskriver att lärare ibland tittar bort när elever är taskiga mot varandra. 
 
7.2.9  Nedåtpuffar 
 
Nedåtpuffar är kränkningar, utskällningar och orimligt ställda krav. Detta får eleverna 
att känna sig dåliga, ledsna och arga. Treorna menar att en lärare som slår sina elever 
eller trycker ner någon speciell elev är en dålig lärare. De beskriver även att de tycker 
det är dåligt när lärare ljuger och hotar med saker. Femmorna anser att det är hemskt när 
lärare kränker och är otrevliga mot eleverna. De tycker också det är dåligt med lärare 
som ställer alltför höga krav på eleverna som inte går att uppnå. Åttorna har lite delade 
meningar om man är en dålig lärare om man tappar kontrollen. Någon elev tycker att det 
absolut inte får hända medan en annan tycker att det är mänskligt att bli irriterad ibland. 
I likhet med femmorna tycker någon av åttorna att det är dåligt med för höga krav på 
eleverna. En annan åtta tycker däremot att det är bra med höga krav. I likhet med de 
yngre eleverna tycker åttorna också att det är dåligt när lärare kränker eleverna. De 
tycker att lärare inte borde driva med sina elever och skämta på deras bekostnad. 
 
Åk.3 
Jonna pratar om att en lärare hade tagit en mammaroll i klassen. Hon förklarar 
mammarollen så här: 

Typ hon hotade, inte såhär med kniv eller så, men typ – Jag tar bort stjärnor och grejer. Sen kunde 

hon säga att – Jag tar upp det här på utvecklingssamtalet, men hon gör det typ aldrig. 

Flera av eleverna tycker det är viktigt att en lärare inte ljuger. Jonna berättar att de haft 
en lärare som ljög ibland, och det var jobbigt. 
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Åk.5 
När vi pratar om dåliga lärare diskuterar eleverna i femman om hur en del lärare kränker 
och är otrevliga mot eleverna. Detta kan vara att lärare inför hela klassen berättar 
resultat på prov, eller lärare som fräser åt elever. Klara säger att: 

Sen finns det en lärare som är… ja… specialläraren. Henne tror jag inte att det är någon som tycker 
om. jag vet inte. Hon är sådär väldigt... 

Stina fyller i:  
Kränkande! 

Klara säger: 
Ja, hon kränker elever, till exempel vi har en flicka i klassen. Hon är jätteotrevlig mot henne och 

säger - jag ser att du egentligen inte förstår det här… när hon förstår men ser lite osäker ut i ansiktet. 

Hon kränker. Är otrevlig mot elever. Hon ger nedåtpuffar. 

Eleverna pratar om nedåtpuffar – att istället för att uppmuntra eleverna klankar en del 
lärare ned på dem. Att lärare gör så tror Stina att: 

Det kan bero på att de inte menar, eller så de tänker det inom sig så råkar de säga.  

Viktor tror:  
De typ, bara vill vara taskiga. 

Bo upplever att lärare är annorlunda mot föräldrar än var de är mot eleverna  
Liksom när hon är mot föräldrar så är hon mycket snällare. 

Eleverna i årskurs fem tycker också att lärare ska stå för det de säger inför eleverna och 
inte förneka det när föräldrar pratar med läraren, vilket de har erfarenhet av.  
Även lärare som lägger sina förväntningar på eleverna för högt och ställer krav som 
eleverna har svårt att uppnå är dåliga. Eleverna upplever att de kan få sitta väldigt långa 
stunder och räcka upp handen utan att få hjälp. Lärarna menar att eleverna kan hjälpa 
varandra – något som inte eleverna tycker är bra, de vill få hjälp av läraren.  
 
Åk.8 
Eleverna i årskurs åtta beskriver en incident föregående dag då en lärare kastade ut hela 
klassen efter ett raseriutbrott. Klas tycker inte att lärare får tappa kontrollen. Britt säger 
emot:  

Men de är ju lika mycket människor. De måste ju också få säga till och bli irriterade.  

Klas svarar:  
Men de får ju inte skicka ut hela klassen. Siv tycker att det är ok att skicka ut elever om de sitter och 
är allmänt irriterande.  

Eva håller med om att det ibland kan vara bra att skicka ut elever. 
 Ibland är det bara en elev som förstör hela lektionen. Då blir man av med den eleven. 

 

Klas fyller i med: 
Så att man kan jobba.  

 

Moa menar att:  
Den behöver ju inte gå hem sådär men den kan sitta utanför . 

Moa beskriver en lärare som jobbig eftersom han gav för mycket läxor och ställde för 
höga krav på eleverna. Men Eva tycker tvärtom:  



 

29  

Jag tycker att det är bra med höga krav. 

Britt tycker att: 
Det är viktigt att lärarna inte helt seriöst driver med eleverna. liksom säger att – nu är ni larviga.  

Britt beskriver en lärare som alltid gör så. Eva fyller i med att lärare inte bör skämta på 
andras bekostnad.  

Vissa lärare kan verkligen skämta alltså taskigt även om det är på skämt. Men det är ganska 

pinsamt.  

Eva beskriver att det är extra känsligt med vissa skämt i just deras ålder.  
Ibland så är det vissa lärare… som liksom kunde titta sådär lite ironiskt på varandra och tycka, oh, 

vad roliga de är de här eleverna. Det gör mig så himla arg. När de liksom skrattar lite åt oss. Man 

märker det...  

 
7.3 Sammanfattning 
 
Samtliga elever uttryckte att en bra lärare ska vara snäll i bemärkelsen omtänksam, 
hjälpsam och tycka om sina elever. En bra lärare måste också kunna vara lite sträng för 
att få ordning i klassen. Alla elever verkade överens om att favorisering var något 
mycket negativt. Detta var bland det värsta en lärare kunde göra. Eleverna uttryckte att 
läraren borde ha förståelse för att eleverna lär sig på olika sätt. Om vissa elever vill ha 
musik i hörlurar så borde läraren tillåta det. Några av eleverna tyckte att det var bra med 
betyg. Det var främst de äldre barnen som uttalade sig angående betyg. Eleverna 
beskrev att lärarna stressade en del och att det smittade av sig på eleverna. Det är viktigt 
att lärare är kunniga i sina ämnen och kan förmedla och förklara, tyckte alla eleverna. 
Samtliga menade att det är viktigt att läraren är positiv och ger beröm när eleverna gör 
något bra. En bra lärare lyssnar på sina elever och tar sina elever på allvar, det var alla 
överens om. Eleverna menade att en lärare som ljuger och kränker sina elever är en 
dålig lärare. 
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8 Analys och diskussion 
         I analysen gör vi inte någon skillnad på de olika årskurserna eftersom vi tolkar att de i 

intervjuerna har sagt lite olika saker men att innebörden är ungefär samma sak. 
 
8.1 Möten  
 
Alla elever vi intervjuade pratade om att läraren ska vara snäll, det vill säga omtänksam 
och tycka om barn, men alla var noga med att påpeka att snäll inte betyder att läraren 
låter eleverna göra som de vill i klassrummet. Det ska finnas gränser, regler och en 
auktoritet hos läraren för att kunna säga till de elever som inte följer reglerna. Klara 
menar att: 

 En bra lärare ska va snäll men ändå bestämd. Den skulle kunna säga till om det händer något. 

Med sträng menar Bo att: 
  Den ska liksom kunna säga till, ungefär som Klara menade, få tyst i klassrummet.  

Det viktigaste för oss och som vi tolkar det och även det viktigaste för eleverna är att 
läraren ser sina elever och låter dem ingå i en gemenskap. Strander skriver om att barn 
och ungdomar värdesätter att få ingå i ett sammanhang och en gemenskap. I hennes 
studie är snälla pedagoger, de som förstod sig på hur barn tänkte och kände. Snäll för 
dem betydde i likhet med vår studie att sätta gränser, tala om vad som är rätt och fel, 
skratta och busa. Det handlade alltså inte om att pedagogerna skulle ställa in sig hos 
eleverna och göra precis som eleverna tyckte.77 Eleverna i klass fem pratade om 
musikfröken som den bästa läraren på skolan. När Viktor pratade om henne funderade 
han på vad det var som gjorde henne så bra och kom fram till att det måste vara att hon 
förstod sig på barn eftersom hon hade flera egna. Detta var en egenskap han fann 
ovanlig bland lärarna på skolan. Detta är något vi reagerar på. Är det verkligen så att det 
är ovanligt att lärare förstår sig på barn i skolvärlden?  
 
Svensson anser att personligheten spelar stor roll i hur man fungerar som ledare. 
En god lärare bör bland annat ha ett bra självförtroende, vara resultatinriktad, 
ställa stora krav på sig själv och på andra och ha en god verbal uttrycksförmåga. 
Men det kanske viktigaste av allt är att ha en god social förmåga.78 Gordon menar 
i sin tur att förhållandet mellan lärare och elev är gott när det präglas av öppenhet 
och klarhet, så att båda parterna vågar vara ärliga och tala rakt med varandra. Det 
är viktigt med omsorg; så att båda känner att den andre räknar med honom och 
bryr sig om honom.79 Gislason och Löwenborg menar vidare att läraren ska vara 
en bra förebild som kan vägleda elevgruppen samtidigt som läraren ska visa 

                                                     
77 Strander K (2001) Barnperspektiv. nr.1 Locus, tidskrift för forskning om barn och ungdomar.  
78 Svensson B (1998) Framgångsrikt ledarskap i klassen. Grimstorp: Relamore media. 
79 Gordon T (1977) Aktivt lärarskap.Stockholm: Askild& Kärnekull Förlag AB. 
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omsorg, sätta gränser och ställa krav.80 På så sätt visar författarna hur komplext 
läraryrket är. 
 
Vi menar att alla elever har ett stort behov av att bli sedda av sin lärare. Det är viktigt att 
läraren lyssnar och tar eleverna på allvar. Detta är något som högstadieeleverna 
upplever att lärarna blivit bättre på sen de började högstadiet, men samtidigt uttrycker 
de att vissa av deras nuvarande lärare inte lärt sig deras namn ,vilket fick Siv att känna 
sig osynlig. Zackari och Modigh menar att en fungerande kommunikation mellan lärare 
och eleven är avgörande för det sociala klimatet vilket betyder att de vuxna måste ta 
eleverna på allvar och tvärtom. De menar vidare att det handlar om vad vuxna på skolan 
ser och vill se gällande värderingar och beteende. Det kan innebära något så enkelt som 
att börja hälsa på eleverna och på det sättet bekräfta att de ses som individer. Författarna 
skriver vidare att lärare måste vara goda förebilder och själva visa att de omfattar de 
grundläggande värdena i praktisk handling. Detta betyder att det inte räcker med att de 
vuxna lär ut moral, etik och demokrati utan måste även verka i enighet med skolans 
värdegrund.81 Bergem poängterar att en lärare kan förstöra en relation till eleven genom 
att vara avvisande, däremot kan den lärare som är omsorgsfull skapa en grund för 
trygghet och mognad hos eleven.82 Vi tror att för att kunna ta sin lärare på allvar måste 
man själv som elev bli bemött med respekt. 
 
I lågstadiet pratade barnen mycket om att de ville att läraren skulle förstå dem och 
kunna trösta dem. En pojke ville ha en manlig lärare av den anledningen att manliga 
lärare förstod sig på pojkar bättre. Eleverna i trean talade mycket om lärarna på 
sexårsverksamheten. Där hade lärarna haft tålamod, tagit sig tid och lyssnat, samtalat 
och brytt sig om eleverna. De äldre ville också ha en vuxen-kompis-relation till sin 
lärare. Det var viktigt för dem att läraren blev personlig och pratar om andra saker än 
skolan med eleven. Steinberg menar att läraryrket handlar om möten där lärarens 
förhållningssätt och agerande avgör kvaliteten på mötet.83 Vill man ta till ett 
demokratiskt ledarskap i klassen så måste man lyssna på sina elever med koncentration, 
engagemang och inlevelseförmåga, menar Svensson.84 Alla intervjuade elever ansåg att 
det sociala var en viktig del av läraryrket. De menade att vissa lärare hade den 
kompetensen men det var för många lärare som eleverna uppfattade som asociala, 
opersonliga och ibland till och med kränkande mot eleverna. Är det så att på 
sexårsverksamheten är pedagogerna bättre på att ta hand om sina elever? Kanske är det 
så att klassläraren inte hinner? Vi har på våra praktikplatser sett att lärarna upplever att 
den sociala biten tar för mycket tid från undervisningen. Vi tror att på 
sexårsverksamheten är det viktigaste uppdraget just barnens sociala utveckling medan i 
skolan anser många lärare att ämneskunskap är viktigast. Samtidigt som man som lärare 
vill bli omtyckt och ha alla egenskaper som anses viktiga för eleverna så måste man 
också följa kursplanernas alla mål. Kanske är det så att detta inte alltid går ihop? 
 

                                                     
80 Gislason B & Löwenborg L(2003) Lärarens arbete. Stockholm: Liber. 
81 Zackari G & Modigh F (2000) Värdegrundsboken, om samtal för demokrati i skolan. Stockholm: 
Regeringskansliet.  
82 Bergem T (2000) Läraren i etikens motljus. Lund. Studentlitteratur. 
83 Steinberg J (2004) Världens bästa fröken. Örebro: Ekelunds förlag AB. 
84 Svensson A B (1998) Framgångsrikt ledarskap i klassen. Grimstorp: Relamore media. 
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8.2 Nedåtpuffar 
 
Eleverna pratade om lärare som kränkte elever, t.ex. lärare som pratade om elever som 
inte var närvarande, säga högt inför klassen resultat på prov eller att vara nedvärderande 
mot en elev. Eleverna i femman pratade om nedåtpuffar och menade lärare som inte 
uppmuntrade eleven utan istället fräste och var otrevliga mot eleverna. Klara sa: 

Ja, hon kränker elever, till exempel vi har en flicka i klassen. Hon är jätteotrevlig mot henne och 

säger - jag ser att du egentligen inte förstår det här… när hon förstår men ser lite osäker ut i ansiktet. 

Hon kränker. Är otrevlig mot elever. Hon ger nedåtpuffar. 

Istället för att uppmuntra eleverna klankade en del lärare ned på dem. Stina menade: 
Det kan bero på att de inte menar, eller så de tänker det inom sig så råkar de säga.  

Viktor trodde: 
 De typ, bara vill vara taskiga. 

Är det som Viktor säger att lärare kränker elever för att vara taskiga eller handlar det om 
att lärare inte tänker sig för i mötet med eleven? Det finns ofta en ironisk ton mellan 
vuxna människor. Vi tänker att det säkert kan bli fel om man använder ironi på sina 
elever. I vissa lägen kan det vara svårt att avläsa vad en person egentligen har för avsikt 
bakom ett ironiskt uttalande. Kanske är det så att elever har extra svårt att avläsa sina 
lärares kommentarer och kan uppfatta dessa som kränkande. Colnerud menar att det 
pedagogiska uppdraget kräver att man har kontroll över förtryckaren i sig. När makt 
används till att kränka elever tycks denna kontroll ha upphört eller så handlar det om att 
läraren är omedveten om de egna handlingarnas konsekvenser för eleverna Hon menar 
vidare att det finns ett socialt accepterat mönster för vuxnas rätt gentemot barn i vår 
kultur. Barnens rätt till det privata är liten och vuxna får utsätta barn för generande 
handling.85  
 
Vi tror att det är viktigt att reflektera över sin profession. Ett sätt skulle kunna vara att 
filma sina egna lektioner och se på vilket sätt man som lärare bemöter sina elever vilket 
också Doverborg skriver om. 86  Ett annat sätt att reflektera över professionen kunde 
vara handledarsamtal, diskussionsgrupper eller att lärare observerar varandras lektioner 
och bemötande på skolan. På de skolor vi gjort praktik har lärarna önskat mer tid till att 
reflektera. De anser att det ofta inte finns tid till reflektion, men vi tror att det handlar 
mycket om att prioritera och planera sin arbetstid på skolan. Alexandersson menar att en 
lärare som har förmågan att reflektera över det egna tänkandet och de egna handlingarna 
är en kompetent lärare. 87 
 
Bergem skriver att lärare måste utveckla en yrkesetisk medvetenhet och kompetens och 
att alla elever har rätt att bli respekterade och värdesatta för vad de är. Han menar att en 
lärare kan medvetet eller omedvetet missbruka sin makt mot enskilda elever eller 

                                                     
85 Colnerud C (1998) I de mörkaste vrårna i skolans värld. Pedagogiska magasinet 1/1998 Stockholm, 

Lärarförbundet. 
86 Doverborg E, Pramling I & Qvarsell B(1987) Inlärning och utveckling. Stockholm: Liber.        
87Alexandersson M (1994b) Profession och reflektion. Ur lärarprofessionalism- om professionella lärare. 
Stockholm: Lärarförbundet. 
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grupper. Detta kan få konsekvenser att elevernas mognad och utveckling till 
självständiga individer snarare hämmas än hjälps.88 Korczak menar att barn ska 
betraktas som människor, som är värda att respekteras och som är kloka utifrån sina 
erfarenheter och förutsättningar.  

Pedagoger lägger sig gärna till med de vuxnas privilegium: att iaktta barnen, inte sig själva, att lägga 

märke till barnens brister, inte sina egna.89  

Fejan Ljunghill menar att många som arbetar i skolan utgår från att barn tänker i princip 
likadant som vuxna, bara lite mindre. Har man detta synsätt har man inte förstått vad 
som överhuvudtaget pågår i barnets tankevärld.  Då missar man också att ta tillvara det 
kreativa och genialiska i barns sätt att tänka.90 Thomson hävdar att när man förstår 
barnens perspektiv kan det tolkas inom ett större sammanhang där teorier och 
antaganden görs av oss vuxna i reflexivt syfte.91 Vi menar att för att bli en bra lärare till 
sina elever måste man självklart fråga vad eleverna egentligen tycker, se det från 
barnens perspektiv. Doverborg och Pramling Samuelsson menar att man måste skapa 
förutsättningar om man vill göra barns tankevärld synlig. Intervjuer och samtal är bra 
utgångspunkter. För att nå barnen och för att kunna hjälpa dem i deras lärande måste vi 
pedagoger få tillträde till deras erfarenhetsvärld. 92  
 
Qvarsell beskriver barnens perspektiv som en nödvändighet för att den vetenskapliga 
pedagogiken ska kunna utvecklas. Med hjälp av barnens tankar kan man komma till 
både teoretisk insikt och få praktiska pedagogiska och politiska redskap för att kunna 
förändra.93 Inom skolpolitiken idag kan vi se vissa likheter med skolan på 50- talet när 
politiker pratar om ordningsomdömen och att återge lärarna auktoritet och befogenheter. 
Vill vi ta tillbaka lärarrollen från 50-talet där auktoritet och hierarki var nyckelord inom 
skolan? Enligt de elever vi intervjuade kunde vi tolka deras diskussion som att det var 
den demokratiska läraren som var önskvärd i skolan. Har politikerna ett barnperspektiv 
när de beslutar om förändringar i skolan? Är det någon som lyssnar på eleverna? 
 
Vi tror att arbetet som lärare blir betydligt mer givande om man lyssnar på barnen. I 
många lägen kan man som lärare känna sig osäker på sig själv och på sin yrkesroll. Vi 
tror att man kan få hjälp med att hitta sin roll om man vågar ge sig hän och arbeta 
tillsammans med eleverna och kanske inte alltid köra sitt eget race. 
 

8.3 Favorisering 
 
Enligt eleverna var det vanligt att lärare favoriserade elever. Favorisering togs upp av 
samtliga deltagare i intervjuerna och sågs av eleverna som oprofessionellt och jobbigt. 
När eleverna pratade om favorisering var det enbart de duktiga eleverna i klassen som 
favoriserades. Gordon menar att det alltid kommer att finnas individuella skillnader när 
man bemöter sina elever.  
                                                     
88 Bergem T (2000) Läraren i etikens motljus. Lund: Studentlitteratur. 
89 Korzcak J ( 2002) Barnens rätt till respekt. Stockholm: Natur och kultur. s 61. 
90 Fejan Ljunghill L (1989) Barn tänker- men inte som vuxna. Sveriges utbildningsradio AB. 
91 Thomson H (2002)Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
92 Doverborg E & Pramling Samuelsson I ( 2000) Att förstå barns tankar- metodik för barnintervjuer. Stockholm: 
Liber. 
93 Qvarsell  B & Montgomery H (2001) Perspektiv och förståelse – Att kunna se från olika håll. Stockholm : 
Carlsson.  
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Lärare kommer alltid att vara lite mer toleranta mot en del elever än mot andra, hur de än anstränger 

sig att vara rättvisa.94 

Doverberg m.fl. skriver att elever är väl medvetna om sin egen och kamraternas position 
i klassen. Beroende på de små nyanser som läraren ger uttryck för i det hon säger eller 
gör har eleverna redan i sexårsåldern klart för sig vem som betraktas som klyftig eller 
dum. Det kan röra sig om små skillnader som läraren inte själv är medveten om att hon 
gör.95 Bergem skriver att lärare måste utveckla en yrkesetisk medvetenhet och 
kompetens och att alla elever har rätt att bli respekterade och värdesatta för vad de är. 
Han menar att en lärare kan medvetet eller omedvetet missbruka sin makt mot enskilda 
elever eller grupper. Detta kan få konsekvensen att elevens mognad och utveckling till 
självständiga individer snarare hämmas än hjälps.96 Att det enbart är de duktiga eleverna 
som blir favoriserade tycker vi är anmärkningsvärt. Vi tycker att man som lärare borde 
ha en inställning att alla är lika mycket värda oavsett om man tycker om någon elev mer 
än andra. Men samtidigt vet vi att detta kan vara svårt i praktiken. Kanske skulle den 
sämsta eleven i klassen prestera bättre om han eller hon behandlades lika bra som den 
bästa eleven?  Detta menar vi har att göra med de förväntningar läraren har på eleven. 
 

8.4 Förväntningar 
 
Vissa elever uttrycker att lärare ställer för höga krav på dem medan andra tycker att de 
är bra och viktigt med höga krav. Moa i åttan beskrev en lärare som jobbig eftersom han 
gav för mycket läxor och ställde för höga krav på eleverna. Men Eva tyckte tvärtom: 

Jag tycker att det är bra med höga krav. 

Medan Kernell(2002) menar att kompetenser är relativa sin omgivning och 
förväntningarna där menar Gislason och Löwenborg(2003) att våra förväntningar på 
barnen påverkar vårt beteende och vår kommunikation med dem. Förväntningarna 
påverkar också vad vi lägger märke till hos barnen och vad vi tänker om dem.97 
Evenshaug och Hallen menar vidare att det finns mycket som tyder på att lärarnas 
förväntningar på elevernas intellektuella prestationer kan påverka elevernas konkreta 
skolarbete. Flera studier visar att både positiva och negativa lärarförväntningar kan 
fungera som självuppfyllande profetior.98 Vi tror att det är viktigt att som lärare 
förmedla till sina elever att man tror på dem. Eleverna i årskurs fem pratade om deras 
favoritfröken och menade att hon gav eleverna ett bra självförtroende och ansåg att alla 
kan. Steinberg menar att en lärare har ett stort inflytande: 

De kan bygga upp självförtroende, se speciella talanger, få människor att överträffa sig själva och 

skapa lust och nyfikenhet på kunskap. Alla barn och ungdomar är i behov av goda, ansvarsfulla, 

medvetna ledare. 99 

 
 
                                                     
94 Gordon T (1977) Aktivt lärarskap. Stockholm : Askild & Kärnekull .s 34. 
95 Doverborg E, Pramling I, Qvarsell B (1987) Inlärning och utveckling. Stockholm: Liber.        
96 Bergem T (2000) Läraren i etikens motljus. Lund: Studentlitteratur. 
97 Gislason B & Löwenborg L (2003) Lärarens arbete. Stockholm: Liber. 
98 Evenshaug O & Hallen D (2001) Barn – och ungdomspsykologi. Lund: Studentlitteratur. 
99 Steinberg J (2004) Världens bästa fröken. Örebro: Ekelunds förlag.s 42. 
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8.5 Flexibel 
 
I läroplanen finns en del strofer som beskriver vad läraren skall göra. Bland annat står 
det att läraren skall: 

• Utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i 

skolan 

• Tillsammans med eleverna både planera och utvärdera undervisningen 

• Se till att alla elever oavsett kön och social och kulturell tillhörighet får ett reellt inflytande på 

arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt att detta inflytande ökar med 

stigande ålder och mognad .100  

Följer lärare egentligen läroplanen? Det verkar inte så, om man lyssnar på eleverna vi 
intervjuat. Men är det möjligt att som lärare helt och fullt följa alla dessa strofer?  
 
I årskurs fem och åtta talade eleverna om att en lärare borde vara flexibel och förstå att 
inte alla elever lär sig på lika sätt. Vissa vill lyssna på musik eftersom de lättare kan 
koncentrera sig på skolarbetet då, andra vill att det ska vara helt tyst för att de ska kunna 
koncentrera sig. Ahlberg menar att läraren måste hitta en balans mellan krav och 
elevens förmåga och samtidigt en balans mellan variation och struktur i undervisningen. 
Därför är det viktigt att läraren måste ha kunskaper i hur eleverna lär.101 Eleverna i 
årskurs åtta tyckte också att det var viktigt att läraren tyckte om sitt ämne och var 
positiv. De tyckte också att en lärare ska besitta humor och våga vara personlig och 
bjuda på sig själv. De ansåg att det ska vara kul att lära sig och de pratade om att lära sig 
på ett lekfullt sätt och att själva bli involverade i undervisningen. De ville inte ha en 
lärare som enbart står vid katedern och förmedlar kunskap. I årskurs åtta tyckte eleverna 
att de lär sig bättre om man inte alltid går efter läroböcker och traditionell undervisning 
där läraren undervisar och eleven ska ta in kunskapen. Eleverna ville vara delaktiga i 
undervisningen. Svensson menar att man måste kunna mycket för att lyckas som lärare 
och man måste ha goda ämneskunskaper. Men man blir inte en bra lärare bara för att 
man har goda ämneskunskaper. Man måste kunna känna till olika arbetssätt och 
undervisningsmetoder för att kunna anpassa sin undervisning efter elevernas behov och 
förutsättningar.102 Vi tror också att det måste vara ett öppet klimat i klassrummet där 
eleverna inte är rädda att utrycka på vilket sätt de vill lära. Alla eleverna i årskurs fem 
och åtta hade klart för sig på vilket sätt de presterade bäst. 
 

8.6 Demokrati 
 
Det verkar inte som om någon av de intervjuade vågar ifrågasätta läraren eller regler på 
skolan. I årskurs fem tyckte eleverna att det var krångligt att gå genom elevrådet om det 
var något som de tyckte var fel och i årskurs åtta nämner eleverna att de bara ibland får 
bestämma till vilken dag de skulle ha prov. De önskade att läraren redan i 
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presentationen av ett ämne frågade eleverna hur de ville göra för att lära sig. Klas 
menade: 

Kanske fråga – vad vill ni om ni ska läsa om det? Hur vill ni göra? De kanske skulle fråga innan vi 

började med ämnet – hur vill ni göra? 

Treorna ville inte svara på frågan om de fick vara med och bestämma. Kanske är det så 
att man har väldigt stor respekt för sin enda fröken i lågstadiet. Med stigande ålder 
borde eleverna få upp ögonen för vilka rättigheter de har som elever och de har också 
större möjlighet att jämföra lärare eftersom de träffat på fler. Ändå vågade de äldre 
eleverna i vår undersökning inte ifrågasätta i någon större skala, hur kan detta komma 
sig? Zackari och Modigh skriver att ungdomsrådet ställer sig kritiska till det formella 
elevinflytandet eftersom de formella strukturerna inte fungerar, de ger inte eleverna 
faktiska påverkansmöjligheter. De menar att demokrati handlar om ett förhållningssätt – 
hur man bryr sig om och bemöter sina medmänniskor.103 I den litteratur vi läst och i 
läroplaner står det hur viktigt det är med elevdemokratin på skolan. Hur kommer det sig 
att det inte fungerar i praktiken? Finns elevrådet bara för syns skull och vad beslutar 
man egentligen där? För de barn vi intervjuade verkade det viktigt att vara med i beslut 
gällande deras undervisning. För de lärare vi har träffat genom åren har demokrati på 
skolan handlat om just elevrådet. Det borde finnas ett arbetssätt som lärare har i klassen 
där man tillsammans diskuterar undervisningen och förhållningsregler. Som vi har 
förstått det är det inte alltid så att elevrådet är ett fungerande forum för att föra fram 
elevernas tankar till sina lärare. Kanske finns det andra sätt där eleverna lättare kan få 
uttrycka sina tankar? 
 
8.7 Ämneskompetens 
 
Samtliga årskurser ansåg att läraren måste ha kompetens i sitt ämne. Eleverna i årskurs 
fem ansåg att många av deras lärare inte hade tillräcklig kunskap i det ämne de 
undervisade i och hade lärare som i vissa ämnen var sämre än eleverna. Det fanns det 
också en önskan att lärare skulle fortbilda sig för att hänga med i utvecklingen. Men för 
eleverna räcker det inte enbart med kunskap, utan läraren måste även kunna förmedla 
och förklara. Kernell skriver att det är viktigt att ha ett gott ämneskunnande eftersom det 
ger en grundläggande auktoritet och trygghet hos läraren. Läraren får genom sitt 
ämneskunnande ett bättre helhetsperspektiv och blir en bättre vägvisare.104 Pramling- 
Samuelsson och Sheridan skriver om lärarens professionalitet som en pedagogisk 
medvetenhet. De syftar på lärarens erfarenhetsmässiga och teoretiska kompetens att 
utforma en verksamhet som ska ge varje enskilt barn maximala betingelser att utvecklas 
och lära intellektuellt, emotionellt, socialt och kulturellt. Detta kräver att läraren har 
erfarenhet och en stor teoretisk kunskap om barns lärande och utveckling samt en 
förmåga att känna empati, engagemang och att känna glädje i arbetet.105  
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8.8 Stress 
 
Alla eleverna upplevde någon form av stress. Eleverna i årskurs tre och fem blev mest 
stressade när deras lärare blev stressad. Eleverna i årskurs åtta upplevde stress eftersom 
de kände stora krav på sig att komma in på gymnasiet. De tyckte att skolan just nu 
kretsade för mycket kring betyg och läxor. De ansåg att de hade för lite fritid eftersom 
lärarna gav dem för många läxor. Betyg och läxor är något eleverna pratar mycket om. I 
årskurs fem menade eleverna att det var bra med betyg redan i sexan eftersom man då 
fick på papper av läraren vad man inte skulle satsa på. Om de fick reda på att de var 
dåliga i ett ämne skulle det medföra att de tidigt skulle lägga det åt sidan för att istället 
satsa på något som de var bra på. Klara menade att det var bra med betyg: 

För att om jag har dåliga betyg i t.ex. NO skulle jag inte satsa på NO när jag blev stor. 

Bo menade att det var sent att få betyg först i åttan.  
För då kanske man har sett fram emot olika saker och först då upptäcker man att det var jag inte så 

bra på.  

Eleverna i årskurs åtta menade att det var fel att dömas för tidigt just av den 
anledningen. Klara sa: 

 Det är inte är någon ide att försöka, för jag är ändå dålig i det ämnet. 

Betyg är ofta tänkt som en morot och bör bidra till att elever blir motiverade att studera 
mer. Det eleverna säger visar på att syftet med att införa betyg redan i sexan får motsatt 
effekt. Detta anser vi vara ytterligare ett bevis på hur man borde få in barnens perspektiv 
i sitt eget tänk som lärare. Eleverna satsar bara på de ämnen som de får bra betyg i, även 
om de tycker att ämnet som de får dåligt betyg i är roligare. Kan det vara lärarens fel att 
en elev får dåligt betyg i ett ämne? Läraren kanske inte kan förklara eller undervisa på 
ett tillfredställande sätt? Doverberg med flera menar att betyg motverkar inlärning och 
kunskapsbildning. De menar att kunskapsbildning och inlärning är beroende av sociala 
relationer, inte att elever jämförs med varandra och rangordnas på en skala.106 Eva sa: 

Jag tycker inte skolan längre handlar om att lära sig… det är inte prat om att lära sig. Det är bara 

prov och betyg.  

Detta var ett ämne som samtliga elever pratade mycket om, speciellt de äldre barnen. 
Men hur kan det komma sig att man känner sig stressad redan i lågstadiet? I de högre 
åldrarna kommer det fram mycket om betyg och prestationskrav när de funderar kring 
stress. Har stress något med bra och dåliga lärare att göra och hur kommer det sig att 
eleverna tar upp så mycket om detta? Samtidigt har vi inte läst något om stress när vi 
bearbetat litteraturen angående lärarrollen. Böckerna vi har använt oss av tar inte upp 
stress i läraryrket. När vi tänker tillbaka på våra praktikplatser och tidigare arbetsplatser 
på skolor så handlar skolvärlden mycket om stress. Lärare som känner sig stressade och 
ibland till och med har blivit sjukskrivna långa perioder just på grund av detta eller 
elever som har ont i huvudet och magen under skoldagen. Har en stressad lärare de 
kompetenser som efterfrågas av eleverna, att till exempel lyssna aktivt på eleverna och 
tydligt visa att de tycker om sina elever? Har en stressad lärare tid att reflektera över sitt 
bemötande och inte favorisera någon elev? Lärare som kränker, fräser åt och hotar 
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elever - kan detta visa på en väldigt stressad lärare? Kanske är det så att stress i skolan 
verkligen är relevant när man pratar om bra och dåliga lärare.  

 
Åttorna berättade att det kände sig stressade nu i högstadiet och kände att det ställdes 
väldigt höga krav på dem. Eva sa att: 

 I nian är det väldigt höga krav och det är stressigt överhuvudtaget.  

Britt fyller i med:  
Det blir värre och värre.  

 

8.9 Skillnader och likheter åldrar 

 Åk. 3 Åk. 5 Åk.8 

En bra lärare är: 
 
 
 

Snäll, lite sträng, 
omtänksam, 
uppmuntrande, 
hjälpsam, 
lyssnande, kunnig, 
bra på att förklara, 
tålmodig,  

Snäll, lite sträng, 
förstående, 
uppmuntrande, 
kunnig, tålmodig, en 
som stärker 
självförtroendet hos 
eleven. 

Barnvänlig, lite 
sträng, förstående, 
uppmuntrande, 
kunnig, bra på att 
förklara, en som 
stärker 
självförtroendet hos 
eleven, positiv, 
humoristisk, road av 
att undervisa och 
gör det på ett 
lekfullt sätt 

En dålig lärare: 
 
 
 

Favoriserar, 
stressar, hotar, 
ljuger 

Favoriserar, stressar, 
kränker, fräser, 
ställer för höga krav 

Favoriserar, stressar, 
ställer för höga krav, 
ignorerar, tappar 
kontrollen, tjatar. 

 
Något som förvånade oss i vår studie var att åsikterna var så lika mellan de olika 
åldrarna. De ville alla ha en lärare som brydde sig om, lyssnade, var omtänksam och 
hjälpsam och tog dem på allvar. Den skillnad som vi kunde se var att eleverna i mellan- 
och högstadiet pratade mer om undervisningssätt och hur läraren var i 
undervisningssituationen än vad eleverna i trean gjorde. Eleverna i årskurs tre pratade 
mer om hur läraren lyssnade och de ville också att läraren skulle förstå dem.  
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8.10 Sammanfattning 
 
Eleverna menar i likhet med oss samt de författare vi valt att använda oss av, att en bra 
lärare är en lärare som är snäll, i bemärkelsen omtänksam och bryr sig om och lyssnar 
på sina elever. Samtidigt ska en bra lärare vara lite sträng. Med detta menar eleverna en 
lärare som kan hålla ordning i klassen. En bra lärare måste även vara duktig i de ämnen 
han/ hon undervisar i och kunna förklara och lära ut till eleverna. En bra lärare måste 
också kunna variera sin undervisning genom att vara flexibel och se vad varje elev 
behöver för att lära. Det är också viktigt att lärare är positiva och tycker om sitt ämne 
och yrke. En bra lärare måste också hålla ordning och sätta gränser i klassrummet. 
Eleverna tar upp ämneskunskaper som något viktigt. Det är viktigt att läraren kan sitt 
ämne för att kunna förmedla och göra ämnet intressant för eleverna. Vidare är det också 
viktigt att läraren har ett fungerande arbetssätt och en undervisningsmetod som får 
eleverna engagerade.  
Många författare tar upp ledarskapsförmågan som grundläggande för att man ska kunna 
bli en bra lärare. Detta tycker vi även kunna avläsa i elevernas svar. Att kunna leda och 
organisera klassen är mycket viktigt enligt eleverna. Läraryrket är komplext och har 
många sidor. Att vara en professionell lärare innebär bland annat att man bryr sig om 
sina elever och tycker om sitt yrke, menar eleverna. Att sätta gränser, vara en trygg 
förebild och ha en god social förmåga är också viktigt samt erfarenhet och tidigare 
nämnda teorikunskaper. En viktig del i läraryrket är att våga möta sina elever och 
kommunicera och bygga relationer. Ett viktigt delresultat som handlar om stress tog 
eleverna själva upp. Detta fick oss att fundera vidare hur detta kan vara relevant när vi 
pratade om bra lärare. 
 
8.11 Metoddiskussion 
 
Det är inte en slump att vi redovisat mer från de äldre barnens tankar i resultatet. Det 
visade sig tydligt att de äldre eleverna hade mer erfarenhet kring ämnet och det visade 
sig också i deras mer utförliga utläggningar om sina tankar kring lärarrollen. Eleverna 
pratar olika mycket om olika saker, även beroende på ålder. Vissa ämnen pratar vissa 
årskurser inte om, vilket vi tror kan bero på skiftande erfarenhet och kanske intresse. De 
yngre eleverna pratar mest om lärarens sociala kompetens medan de äldre pratade mer 
om lärarens undervisning och ämneskunskap. 
 
Angående gruppintervjuer så påverkades framförallt de yngre barnen en del av varandra 
vilket kan ha bidragit till att deras svar blev snarlika varandras. Men samtidigt anser vi 
att intervjuformen ändå var givande eftersom eleverna även hjälpte varandra att tänka 
och få fram svar. Det som blir problematiskt då man utför gruppintervjuer är att alla 
kanske inte kommer till tals lika mycket. Vi kände inte eleverna i förväg och valde ut 
dem slumpmässigt efter visat intresse. Därför hade vi ingen aning om eleverna var 
blyga, talföra eller kanske bästa kompisar eller ovänner. Genom att vi lät eleverna först 
skriva ned vad en bra lärare var för dem fick vi ändå alla att prata lite. Ändå blev det så i 
varje intervju att några av eleverna pratade mest medan någon elev knappt sa någonting. 
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Det fungerade bra att använda oss av vår intervjumetod men samtidigt var det svårt att 
sortera i materialet. 
 
Vi kände vidare att vi skulle önskat följa upp intervjuerna och träffa samtliga elever 
igen. Hade vi haft mer tid för vår studie hade vi valt att gå mer in på djupet angående 
vissa ämnen som kom upp som t.ex. kränkningar, stress, betyg, demokrati och 
favorisering av elever.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41  

9 Slutsatser 
 
Vi har insett att läraryrket är komplext så som det beskrivs ur forskningssynpunkt men 
också av eleverna i studien. De författare vi använt oss av och eleverna i vår studie 
svarar liknande om vad som är en bra lärare. Det som är viktigt att komma ihåg är att 
frågan vad som är en bra lärare också är komplext i sig själv och det finns alltid 
individuella sätt att se på det. En bra lärare ska besitta kunskaper som han/hon sedan ska 
kunna förklara och förmedla samt ha en social kompetens och att se och lyssna på alla 
elever, etc.  
 
I efterhand såg vi att stress var ett ämne som tog upp en stor del av intervjuerna och 
som tillförde ytterligare en dimension till läraryrkets komplexitet. Vi känner att det är 
en faktor man tydligt inte kan bortse ifrån när man har ett barnperspektiv. När vi läste 
om lärarrollen hittade vi inte mycket kopplat till just stress. Vi menar att detta är 
anmärkningsvärt eftersom lärare tydligt pressas av yttre krav som t.ex. läroplan och är 
dessutom under tidspress i detta mycket komplexa yrke. Det är inte enkelt att vara en 
bra lärare med en yrkesetisk medvetenhet om man ska försöka leva upp till alla krav 
som ställs. 
 
Eftersom det är svårt att mäta om en lärare är bra eller dålig är det mycket svårt att 
generalisera och säga vad som egentligen är en bra lärare. Varje tillfälle är unikt och det 
beror bland annat på vilka elever man undervisar, hur stressad man är, vilken 
personlighet och erfarenhet man har och hur lyhörd man är som lärare. En annan tanke 
vi har är att för att kunna vara en bra lärare krävs också en organisation som stöder 
detta. Vi tror följaktligen att det är många faktorer som spelar in, men gemensamt för de 
lärare som vi kommer ihåg som bra, har varit lärare som har sett oss och tagit oss på 
allvar. Detta är något som även eleverna tagit upp. 
 
I inledningen av vår uppsats citerade vi en flicka i åttan som pratade om utstrålning. 
Kanske Lärarhögskolan skulle införa intervjuer för sina intagningar, eller går det att lära 
sig utstrålning och social kompetens? Möjligen är det så att vissa har det och andra inte. 
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