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Sammanfattning 

       Det du håller i dina händer är en kvalitativ studie över gymnasieelevers definition av 

begreppet ”en bra lärare”. Undersökningen, vars syfte är att ge en inblick i elevernas 

perspektiv på fenomenet och därmed öka kunskapen för verksamma lärare, bygger på 6 

respondenters redogörelser av sin syn på ämnet. Respondenternas delgivelser har efter 

insamlandet analyserats med hjälp av IPA-metoden (Interpretative Phenomenological 

Analysis), analyserats, tematiserats och slutligen syntetiserats i den text som utgör resultatet.   

       Anledningen till ämnesvalet och dess inriktning bottnar i såväl ett eget intresse av att 

utreda saken närmare som att jag i mina efterforskningar inte har funnit någon forskning på 

området som tar upp just elevernas perspektiv.  

       Resultatet slår för det första fast att lärares framtoning har en stor påverkan på elevernas 

studiemotivation (drivkraft) och ambition (målmedvetenhet). Vidare visar det på ett antal, 

enligt respondenterna, särskilt betydande drag hos en lärare, varav de flesta i varierande grad 

inverkar på elevernas attityd till och strävan i skolan och sina studier. Till dessa hör huruvida 

läraren får eleverna att uppleva sig sedda, tagna på allvar och ämnet relevant. Den ”gode 

läraren” är en tydlig ledare men likväl personlig, flexibel och tillmötesgående. Denne vinner 

och förvaltar också elevernas förtroende genom att vara uppriktig, att ta initiativ till goda 

relationer och elevinflytande. I allt detta visar resultatet på vikten av lärares ledarskap – 

elevernas attityd till ämnet tenderar att i hög grad hänga ihop med deras perception av läraren 

som ledargestalt. Således blir lärarens profil en mycket viktig påverkansfaktor i elevers 

studiemotivation och -ambition, och därmed även ett led i deras prestation och resultat. 

       Resultatet visar på att betraktas som en ”bra” lärare hänger samman med att vara en 

engagerande och motiverande lärare, vilket utgörs av många delar som de som nämnts ovan, 

men främst, betonar respondenterna, av en förmåga att forma sitt ledarskap efter olika 

kontexters skiftande behov.  

 

 

Nyckelord: Perceptionens betydelse, inre motivation, att se individen, engagemang,     

                  meningsfullhet.         

 

 

 
 



Abstract 

       This is a qualitative study of high school students’ definition of their conception of a 

“good” teacher. Its purpose is to provide increased insight for teachers about students’ ideas 

of the phenomenon. The study is based on the reports of six respondents, which was later 

analysed according to the Interpretative Phenomenological Analysis method (IPA). The 

reason of the aim of the study is combination of a found interest and the fact that it had not 

been done before.  

       The result shows that teachers image has great effect on students’ academic motivation 

and ambition. Furthermore, it reveals a number of personal features to have a significant 

effect on students’ academic effort and their attitude towards school. Of special importance is 

the students’ perception – of being seen, of being taken seriously and the relevance of 

studying. In this sense, a “good” teacher is one who wins and preserves the students trust, 

combined with a distinct leadership with flexibility and accommodation. The students’ 

conception of education tends to relate to their perception of how the teacher manages his or 

hers function as a leader, which means that the teachers profile is playing an important role to 

students’ ambition and so even their results. 

       The meaning of a ”good” teacher can be said to be related to being inspiring and 

motivating, as well as inspired and motivated. Among the most important skills in this matter 

is, according to the respondents, the ability to match the leadership style to different contexts 

and situations that occurs.  

 

 

Keywords: The importance of students’ perception, intrinsic motivation, being seen as an 

individual, inspiration and meaningfulness. 
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Förord 

       Jag är glad för möjligheten att ha kunnat genomföra denna omfångsmässigt blygsamma 

men likväl relevanta studie av elevbilder av ”bra” lärares karaktäristika – det har gett mig 

ökade insikter och en mer nyanserad förståelse för ledarskapets betydelse för individens 

motivation, och det är min förhoppning att detta till ska framgå i uppsatsen till andras 

förkovring.   

       Jag vill rikta ett varmt tack till alla som på skilda sätt varit en del av och bidragit till 

denna C-uppsats – först och främst de respondenter som, trots trängande krav i sin 

skolvardag, tagit sig tid att klä sin livsvärld i ord. Likaledes vill jag uppmärksamma 

kursansvarige Per Folkesson och professor Torsten Norlander för värdefull och konstruktiv 

respons under arbetsprocessen. 
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Inledning 

Bakgrund 

       Grunden för denna studie ligger i ambitionen att åskådliggöra ett konkret elevperspektiv 

på begreppet ”en bra lärare”. En bidragande anledning till intresset för detta är även att 

vinklingen inte tycks ha ägnats nämnvärd uppmärksamhet i tidigare forskning i ämnet. Fokus 

ligger på att undersöka vilka karaktärsdrag elever särskilt värdesätter hos sina lärare, samt hur 

och varför de gör dessa värderingar. Kunskap om detta torde innebära värdefulla insikter för 

lärare i allmänhet i utvärderingen av den egna rollen och förhållningssättet till sina elever. 

Således ämnar studien i samband med detta även söka ta reda på vilken (grad av) inverkan 

elevernas perception av läraren kan ha på deras studiemotivation.  

 

Teoriram 

       Undersökningen vill inte på något vis bortse från det faktum att såväl lärar- som 

elevroller, och därmed hela klassrumskontexter, i mycket bärs upp av individer, 

gruppdynamik, situationer och andra övergripande kontexter (Schein, 1994). Avsikten är inte 

att teoretiskt konstruera en pedagogisk stöpform, men att empiriskt finna argument för vad i 

lärares förhållningssätt och gärning som särskilt kan bidra till att eleverna upplever ett 

psykologiskt konstruktivt ledarskap och klassrumsklimat. Att detta kan härledas till läraren 

roll påpekas av bl.a. Schein, som menar att ledares egna ambitioner, antaganden och 

engagemang är betydande variabler i samspelet med – i det här fallet – eleverna. Detta har 

betydelse för hur auktoriteten i fråga upplevs av dem som denne har under sig – med andra 

ord vilka huvuddrag som kommer att prägla relationen dem emellan.  

       Denna relation är, enligt Schein (1994), förvisso ett ömsesidigt förhållande, men likväl 

till stor del avhängt lärarens grundläggande människofilosofi och syn på eleverna: i 

ledarposition är det nämligen oundvikligt denna tar sig uttryck i tillvägagångssättet i 

relationen. Bland annat handlar det om till vilken grad ledaren antar att människor i allmänhet 

präglas av självständighet kontra beroende av gruppen eller auktoriteter, huruvida de är 

rationella eller kontrollerade av irrationella stimuli, unika i sina tankar, perceptioner och 

värderingar kontra tämligen likriktade, samt (psykologiskt) enkla eller komplexa organismer. 

Så präglas varje ledare i sin gärning av en viss uppfattning om varför människor anstränger 

sig och således även hur man bäst motiverar dem, fenomen som ligger till grund för 

McGregors Theory X och Theory Y. I korta ordalag står dessa två ytterligheter enligt Schein 

(1994) för en cynisk respektive en nästintill idealistisk människosyn, å ena sidan präglat av 
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misstro till den enskildes initiativförmåga och motivation, å andra sidan av en stark tilltro till 

individens inre drivkrafter, önskningar och konstruktiva uppsåt.  

       Att lärarens framtoning har effekt på det lärande samspelet är alltså inte i sig ett ämne för 

vidare diskussion. Det intressanta är istället hur detta yttrar sig i praktiken – det vill säga vilka 

aspekter av beteendet som enligt eleverna är tongivande i den pedagogiska diskursen. 

Tidigare forskning runt detta indikerar också att det går att urskilja vissa särskilt betydande 

faktorer. Bland talar studier av elevers attityder till och sannolikhet att fuska i matematik om 

tydliga samband mellan dessa variabler och lärarens förhållningssätt såväl till sin egen roll 

som till sina elever (Murdock, Miller & Kohlhardt, 2004) – här inringas bristande pedagogik, 

resultatfokusering samt svagt personligt engagemang från lärarens sida som tre 

nyckelfenomen till en bland eleverna högre acceptans av och tendens till fusk, och vice versa. 

De tre nyss nämnda faktorerna kommer så att bland eleverna fungera som rationaliseringar för 

fusk – att exempelvis ha en lärare som uppfattas som orättvis ligger enligt undersökningen 

bland de fem vanligaste rättfärdigande ursäkterna för att fuska på prov och liknande. Vidare 

visar annan forskning också att lärare i många fall tenderar att bemöta sina elever olika, 

beroende på just styrkan i elevens prestationer (Mitman, 1985). Det verkar som att elevers 

värdering och motivation beror mer på en situationsbunden än en absolut etik, och kan således 

variera mellan olika klassrum beroende på de olika sociala kontexterna (Murdock, Miller & 

Kohlhardt, 2004).  

       Dessa resultat antyder att fenomenet inte är unikt för matematikundervisning, utan 

snarare bör betraktas som ett uttryck för någonting mer allmänt – det vill säga att 

klassrumsklimatet och läraren som förebild på vinst och förlust spelar en central roll i 

elevernas motivation och ambition, deras förtroende för skolans normer och vidare deras 

intresse, fascination och perception av såväl ämnet som relevansen av sitt eget engagemang i 

läroprocessen. Schein (1994) menar att ”skapande” av motivation hos gruppmedlemmar ofta 

mer beror på inre, processorienterade incitament som att bygga upp en förväntan hos den 

enskilde på att själv kunna bidra med något nytt och betydelsefullt till ett sammanhang, i 

motsats till yttre, resultatfokuserade stimuli. Skinner (2001) kompletterar denna bild genom 

att framhålla att en sådan miljö, som i högre grad uppmuntrar elevernas insats och förmåga, 

som inte stannar vid fakta utan också avkräver analyser och synteser av information, främjar 

såväl intresse, en god klassrumsatmosfär och långsiktigt lärande. Lyckas man så skapa en 

klassrumsanda som gynnar inre motivation för och värdesättande av ämnet framför yttre 

motivation, befästs också en stabil grund för ett lärande som följer med ut i verkligheten 

(Markert, 2001). 
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Problembild och ämnesval 

       Ovan har redogjorts för såväl empiriskt som teoretiskt underlag till elevers respons på 

olika pedagogiska kontexter. Problembilden består dock i att just elevernas perspektiv saknas, 

det vill säga hur den teoretiska aspekten enligt dem bör införlivas med verkligheten. Hur 

anser de till exempel att förutsättningarna till den omtalade individuella inre motivationen 

skapas - vad innebär faktiskt ”en bra lärare”? Det är ett utbrett men vagt definierat begrepp. 

       Detta är orsaken till att i studien närmare undersöka hur ledarskapets betydelse hänger 

samman med elevernas studiemotivation samt deras personliga och kunskapsmässiga 

utveckling. Vikten ligger vid elevernas syn på hur och hur mycket av detta som beror på 

lärarens insats och hur mycket som kan sägas påverkas av andra faktorer så som det elevernas 

egna ansvar som föreskrivs i Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 (1994). Härav 

önskan att se vilken definition gymnasieelever ger av vad som är en ”bra lärare”, samt de 

bakomliggande motiven till dessa värderingar. Frågan är särskilt relevant då den rör hur 

lärarrollen ser ut i såväl styrdokument, verklighet och vision – samt hur(uvida) dessa förenas i 

praktiken.   

 

Syfte och frågeställning 

       Mot nämnda bakgrund är syftet med studien är att utifrån ett elevperspektiv söka tolka 

och förstå vilka egenskaper som kan sägas prägla ett gott lärarskap. Undersökningens syfte 

uppfylls med hjälp av den huvudsakliga frågeställningen Vad anser gymnasieelever utmärker 

en ”bra lärare”, och varför?, vilken är förankrad i sådant som problematiken runt vad som 

ökar eller minskar sannolikheten att eleverna ska godta läraren som auktoritet. Detta har gjorts 

genom kvalitativa undersökningar i essäform bland elever på gymnasiet.  

 

Metod 

Urval och genomförande 

       Respondenterna består av gymnasieelever som går tredje och sista året på olika teoretiska 

program vid en gymnasieskola i en mellanstor svensk stad. Vid uppsökande, imformerande 

klassrumsbesök gavs bakgrunden till och syftet med studien, varefter intresserade elever var 

välkomna att anmäla sin medverkan på plats alternativt via e-mail. Totalt valde sex elever att 

delta i undersökningen. En möjlig orsak till den blygsamma uppslutningen kan bland annat 

bero på tidpunkten på året, det vill säga senare delen av höstterminen, då många redan är 

engagerade i ytterligare aktiviteter på fritiden och eventuellt skulle uppleva ett deltagande i 

undersökningen som ett stressmoment, varför det prioriterades bort. 
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       Urvalsmetoden motiveras med att erbjudandet når många, samtidigt som det faller sig 

tämligen naturligt att endast de potentiella respondenter som anser sig vilja och kunna bidra 

till undersökningen kommer fram. På så sätt kan man förvänta sig att erhålla innehållsrik 

information, men undvika att inskränka sig till en alltför snäv kategori respondenter. 

Förhoppningsvis ger detta en mer fullständig och vittspännande bild av fenomenet, samtidigt 

som det minskar riskerna att missa värdefull information.  

       Informationen om studien framlades med en önskan om deras medverkan, men utan 

press. Intresseanmälningen betraktades dock som bindande för att tidigt stävja eventuella 

bortfall. De anmälda uppmuntrades också genom att det viktiga med var och ens unika svar 

och livsvärld belystes. Det visade sig också att samtliga deltagare fullgjorde sina åtaganden 

inom utsatt tid. 

 

Datainsamling och -bearbetning    

       Datainsamlingen gick sedan till enligt följande: de elever som visat intresse av att delta 

kallades till ytterligare en informationsträff där de upplystes om vikten av rika svar osv., gavs 

en djupare förståelse av studien, klarade ut frågor och därefter tilldelades ett varsitt frågeblad 

(se bilaga 1). Detta formulär har de sedan haft två veckor på sig att besvara i essäform. De har 

alltså skrivit fritt utifrån övergripande men tydligt definierade teman istället för specifika 

frågor. Tanken med detta var att i skriftlig form dels gynna ett mer avvägt språk och ordval än 

vid muntliga intervjuer, men utan att riskera att punktvis låsa eller leda tankeprocessen, dels 

att bearbetnings-, hanterings-, överblicks- och tematiseringsprocesserna underlättades 

avsevärt genom att alla svar erhölls elektroniskt. Svaren mailades sedan in till en för 

ändamålet tillfälligt konstruerad e-mailadress; bralarare@hotmail.com.  

       Resultatet av studien bygger på kvalitativa analyser av respondenternas utsagor enligt 

IPA-metoden (Interpretative Phenomenological Analysis) och ligger till grund för den syntes 

som slutligen presenteras och diskuteras i ljuset av annan relevant forskning rörande 

ledarrollers inverkan på motivationen. 

 

Reliabilitet och validitet 

       Schein (1994) påpekar att ledarskapsteori ofta har medfört en förenklad uppfattning om 

individers motivation – något som består av många olika behov och potentialer, som utöver 

att vara individuellt unika dessutom förändras med ålder, mognad och total livssituation, 

sociala roller, och i samspelet med andra. Allt detta sammantaget har stor betydelse för vår 
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förståelse av den mänskliga naturen och dess motivation, och det resultat som framkommer 

bör således i ljuset av det med fördel betraktas ur ett vidare perspektiv.  

       Två centrala begrepp i vetenskapliga undersökningar är validitet respektive reliabilitet. 

Det förra syftar till huruvida forskaren har undersökt just det/de fenomen som denne avsåg att 

undersöka, medan det senare åsyftar huruvida studien kan förväntas upprepas med likartat 

resultat (Hayes, 2000). Då studien är av kvalitativ karaktär, med syfte att erhålla förståelse för 

det aktuella fenomenet, hamnar särskilt validiteten i fokus. Respondenternas svar kan förvisso 

förutsättas vara deras mer eller mindre subjektiva uttryck, men resultatet kommer likväl att 

spegla det som avses, nämligen deltagarnas livsvärld. Detta, som är en förutsättning för att 

uppnå det föresatta syftet, gör det dock svårt att samtidigt borga för reliabiliteten – utsagornas 

unikhet gör det svårt att replikera studien då frågeställningarna kan förväntas bli besvarade 

annorlunda över tid och av olika individer med skilda repertoarer.

 
 

Resultat 

Utifrån de resonemang och reflektioner som respondenterna delgivit har ett antal särskilt 

tydliga teman framträtt att definiera begreppet en ”bra lärare”, teman som tillsammans har 

bildat de kluster som redogörs för nedan. Vidare bör nämnas att betydelsen av elevernas 

upplevelse tycks göra sig gällande som ett nyckelfenomen i sammanhanget – att de menar sig 

uppleva att läraren faktiskt vill elevernas utveckling, förmår förmedla inre studiemotivation 

och att inspirera dem till att själva tillägna sig, värdera och tillämpa information.  

       Med detta följer också en betoning av vikten av fungerande och stimulerande (sociala) 

relationer mellan lärare och elever som något primärt och eftersträvansvärt. Hur eleverna 

uppfattar lärarens framtoning, person och dennes inställning gentemot dem i sitt 

tillvägagångssätt tycks påverka den grad av förtroende och ömsesidig respekt som kommer att 

prägla förhållandet mellan läraren och eleverna. Respondenterna menar att pedagoger som är 

elevcentrerade kontextflexibla i sin framtoning har betydligt större chanser att uppfattas 

positivt av eleverna och därmed vinna deras förtroende.  

 

Lärarens inverkan på elevernas motivation och prestation  

       I samband med att respondenterna förde resonemang om betydelsen av lärarens roll för 

elevernas lust, motivation och ambition/ansträngning, betonade de också elevernas personliga 

ansvar för sina studier. Likaså underströk de även inverkan av andra, utanför klassrummet 

liggande faktorer, så som föräldrars inflytande och elevers individuella psykiska och sociala 
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situationer osv.: ”Jag tror att läraren till viss del kan påverka en elevs motivation men att det 

dessutom ligger ett ansvar hos eleven och dennes föräldrar […] och vardag.” Här indikeras 

att lärarens roll endast utgör en del i en bred, varierande och komplex kontext. Samtidigt står 

det klart att denna del, på vinst och förlust, kan ha en än så stor betydelse för den enskilde 

eleven, vilket nedan redogörs för närmare: ”Naturligtvis är det upp till eleverna själva att 

lära sig och vara uppmärksamma på lektionerna. Men en duktig lärare […] kan vara så 

otroligt nödvändig.”   

 

       Läraren personifierar skolan och ämnet 

       Lärarens betydelse i sammanhanget tycks hänga samman med att det i slutänden är just 

läraren själv som till stor del står som representant för och förknippas med det eller de ämnen 

denne undervisar i. Således kan denne, beroende på hur den upplevs av eleverna, komma att 

spela direkt in på den enskilde elevens motivation att antingen delta aktivt, att vara passiv 

eller att tendera att skolka: ”Läraren har stort inflytande över såväl motivation som intresse”. 

Respondenterna menar vidare att denna aspekt inte bör underskattas, utan tvärtom att ”lärare 

har otroligt stor betydelse, mycket större än vad dom flesta verkar tro! En lärare kan påverka 

mitt intresse för dens ämne medan en annan lärare kan få mig strunta i lektionen.” Dessa 

påståenden visar att det uppenbarligen finns ett tydlig samband mellan lärarens insats och 

huruvida eleverna i allmänhet uppfattar ämnet som relevant eller försumbart. Inte minst 

elevernas upplevelse av lärarens utstrålning av eget engagemang verkar färga deras attityd till 

ämnet som sådant.  

       Detta indikerar att elevernas perception av läraren även torde vara en betydande variabel i 

deras studiemotivation och i förlängningen också få konsekvenser för såväl deras prestation 

som de faktiska resultaten i ett visst ämne – och respondenterna menar att lärarens roll i detta 

avseende gäller i såväl positiv som negativ riktning. Konsekvenserna blir dock mest påtagliga 

i exempel på mindre framgångsrika erfarenheter: ”Den tråkiga läraren är inte intressant och 

då börjar man tänka på andra saker och glömma bort genomgången och ämnet, vilket bara 

leder till att man missat saker på lektionen som kan komma tillbaks senare, alltså försämras 

ens studier. Och är man skoltrött, är det jämt den tråkige lärarens lektioner man råkar hoppa 

över.”  

       Utöver att en lärare som inte helt lyckas nå fram till sina elever sannolikt därmed 

misslyckas med att vinna deras uppmärksamhet, uttrycker respondenterna även att en sådan 

situation till och med matta av ett redan existerande intresse: ”Jag påverkas ganska mycket av 

mina lärare. En lärare som jag inte trivs med gör det svårare att vara engagerad och vilja gå 
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på lektionen. Jag har till exempel en fruktansvärt tråkig lärare. Hon undervisar i ett ämne 

som jag egentligen tycker är intressant men eftersom hon bara har ett enda tonläge när hon 

pratar så är det svårt att hålla sig engagerad… och vaken.”  Vidare framkommer det att ”en 

tråkig lärare sänker snabbt ett ämne. Och alla vet vi hur man hanterar tråkiga saker: Man 

åsidosätter dem. Någonting som också speglas i betyget.” 

       Dessa yttranden antyder en mycket stor betydelse av elevernas perception av lärarens 

person, då detta enligt respondenterna också kommer att påverka deras studielust – genom sin 

framtoning har lärare del i sina elevers motivation och ambition i antingen positiv eller 

negativ riktning. 

 

       Om att svara upp mot förväntningar  

       Mot bakgrund av denna kännedom blir det således också relevant att söka svar på vad 

som skapar förutsättningarna för att motivationen påverkas i positiv riktning. Den aspekt på 

fenomenet motivation som respondenterna talar om handlar i grund och botten om hur skolan 

och studierna värderas av eleverna. En lärare som lyckas motivera sina elever avser då en som 

lyckats skapa en tillräcklig upplevelse av mervärde i läroprocessen – som tydliggör ”vad man 

får ut av det” – för att eleverna ska vilja prioritera den.  

       Studiens deltagare betonar också det faktum att man som elev, medvetet eller ej, i mycket 

”lever upp [eller ned] till förväntningarna”, såväl de egna som de förväntningar som man 

upplever möta en. Resonemangen präglas av ett återkommande orsak–verkansperspektiv, där 

läraren som auktoritet besitter en stor potential i att ta initiativen att ”utnyttja förebildsvärdet i 

klassrummet”: respondenterna uttrycker att lärarens karaktäristika i normalfallet besvaras med 

matchande beteenden från elevernas sida – exempelvis upplevd trygghet/förtroende/ tydlighet 

möts med visad respekt/ansvarstagande/acceptans etc., och vice versa. De menar att det därför 

är viktigt att det finns tydliga roller i sammanhanget och klara besked om vad som förväntas 

av eleverna (och läraren). Dock betyder det mycket huruvida dessa förväntningar förmedlas 

med bekräftande eller negativa undertoner: ”En lärare som är positiv och inger trygghet och 

förtroende gör att man blir mer motiverad till att gå till skolan. Visar läraren också att denne 

bryr sig om ens studier och vill en väl ger det ett extra plus till studiemotivation. […] ”Att ge 

uppmuntran och inte press anser jag som jätteviktigt!” Respondenterna menar att ”två lärare 

kan till exempel vara likvärdigt krävande, men utstråla olika mycket engagemang i elevernas 

utveckling”, vilket dessa kommer att uppfånga och influeras av i sin uppfattning av läraren 

och dennes motiv. Det är sedan troligt att denna uppfattning också påverkar elevernas respons 

på lärarens undervisning.  
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       Följande stycken (2.2-2.5) redogör för sådana kvalitéer och karaktäristika som 

respondenterna anser särskilt värdefulla och utmärkande för ”en bra lärare” i sin strävan att 

motivera eleverna. De kan också betraktas som karaktärsdrag som ökar sannolikheten att 

läraren uppfattas positivt av sina elever, vilket i sin tur kan förväntas medföra högre 

ambitioner från deras sida.  

 

Social kompetens – att skapa känslan av samhörighet 

       Respondenterna uttryckte sig återkommande om det centrala i lärarens förmåga att 

samspela och kommunicera med eleverna – att bemöda sig såväl om att bli rätt förstådd som 

att rätt förstå, att vara flexibel såväl över tid som mellan olika klasskonstellationer. 

       En ”bra lärare” kännetecknas inte minst av att vara ”utåtriktad för att kunna inge 

förtroende och ha lätt för att skapa bra relationer till sina elever. […] läraren måste ha 

förmågan att kunna sätta sig in i elevens sociala situation och förstå dennes känslor, tankar 

och behov. Detta påverkar mig då jag känner mig trygg eftersom jag vet att läraren vet hur 

jag har det och hur jag mår.” Dessa egenskaper faller in under internetencyklopedin 

Wikipedias definition av begreppet social kompetens som ”en individs förmåga att samspela 

med andra personer […] i olika sociala situationer och olika sociala grupper.” Vidare 

innebär det också en "förmåga att anpassa sig i sociala sammanhang, samtidigt som man 

behåller sin egen unika personlighet, och blir accepterad av och accepterar andra". Den 

citerade respondenten betonar också särskilt betydelsen av denna läraregenskap för elevens 

upplevelse av (psykologisk) trygghet i situationen, en viktig grund för vidare progression.  

       I övrigt menar respondenterna även att ”läraren måste se sig själv tillsammans med 

klassen, ett vi” – inte i avseendet att bli en av eleverna, men att bli en mitt ibland dem. De 

anser att detta ger en upplevelse av att vara sedd och respekterad som en jämlik individ, och 

att detta då påverkar elevens perception av såväl läraren som ämnet i positiv riktning, enbart 

på grund av lärarens personliga förhållningssätt och engagemang: ”Motivationen att gå på 

[och ta del av] lektioner blir direkt större om det är en lärare som man gillar, en som man 

känner förtroende för.”   

 

       Engagemang som syns (och) smittar av sig 

       När så en positiv relation är etablerad, är det viktigt att läraren också har någonting att 

förmedla, att ge relationen ramar och innehåll utöver den sociala interaktionen. 

Respondenterna betonar här vikten av hur undervisningens innehåll och mening presenteras 

för huruvida den, bildligt talat, ska väcka elevernas ”mersmak eller avsmak”. De menar att 
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lärarens viktigaste uppgift i läroprocessen i ett första steg borde vara mer inriktad mot att 

förmedla inspiration och odla ett intresse för ämnet hos eleverna än att främst fokusera på att 

vidareföra eller visa på viss utvald kunskap: ”Ofta tror jag att om eleverna bryr sig kommer i 

andra hand så länge man lär sig det man ska.” 

 

       I undersökningen framkom att respondenterna menar att lärares eget intresse för ämnet 

och engagemang i elevernas process är fundamentalt i sammanhanget – att grunden i att 

förmedla motivation till andra är att ”[…] själv upplevas vara motiverad!” De anser att det 

utgör nyckeln till att väcka och bevara intresse bland eleverna, i kombination med 

framgångsrika och flexibla sätt att presentera sina budskap på så att det på något vis också 

upplevs relevant av eleverna: ”Den intressanta läraren […] håller ens koncentration uppe 

och får en intresserad, även om det är ett ointressant ämne vi håller på med”. Detta tyder på 

att en egen fascination, kunnighet och elevcentrering hos läraren skulle öka sannolikheten att 

också eleverna kommer att upptäcka ämnet: ” […] om en lärare är engagerad […] så 

kommer det smitta av sig på eleverna.” Denna mening, liksom betydelsen av ”att läraren är 

positiv” samt att ”glädje smittar av sig och man lär sig oftast bättre när man är på bra 

humör” delas av samtliga respondenter. I detta, att ”komma till lektionen glad och på gång”, 

ryms också en önskan om uppriktighet gentemot eleverna: ”Nu vet jag att alla lärare också är 

människor och alla har vi våra dåliga dagar, men då är det bättre att som lärare förklara 

varför man är lite nere och därigenom få respekt hos eleverna och de kommer även att förstå 

att du är en helt vanlig människa.”  

 

Meningsfullhet och kognitiv utmaning 

       Den säljande läraren 

       Utöver, eller i förening med, engagemang och en positiv inställning värderade 

respondenterna också högt att lärare tränar upp och utvecklar en förmåga att förmedla en 

upplevelse av mening och relevans av ämnet till eleverna och få eleverna att göra denna till 

sin egen: ”Det går att jämföra med en försäljare. En glad och framåt försäljare säljer oftast 

bättre medan en tråkig som bara informerar om varan säljer dåligt. En lärare måste helt 

enkelt kunna ”sälja” sitt ämne och liksom skapa ett behov för att eleverna överhuvudtaget ska 

intressera sig. […] Eleverna kommer då själva vilja ta reda på mer och engagera sig. En 

lärare som bara rabblar massa fakta kan vara hur klok och allmänbildad som helst men jag 

tror inte att eleverna lär sig mer för det.” Här gör sig vikten av att under lektionstiden bli 
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kognitivt utmanad istället för att sitta av något som mer liknar ett informationsmöte: ”Läraren 

måste själv vara motiverad i sin undervisning!!”  

 

       Den illustrerande läraren 

       Vidare menade respondenterna att lärarens kunskap, i samband med dennes motivation, 

behöver vara så väl internaliserad att förtrogenheten att kunna ”berätta på lektionerna fritt ur 

minnet” kan förenas med andra intresseväckande egenskaper och så komma att fungera som 

katalysator för elevernas diskussioner, reflektioner och analyser: ”Kommer frågor kring det 

som just då behandlas behöver han inte ställa sig och bläddra i boken och mumla nått om att 

han inte vet utan talar för det mesta om svaret på frågan, också detta ur minnet. Detta gör att 

läraren upplevs både som seriös, beläst och hjälpsam.” Också lärarens förmåga att 

”illustrera med ord” och ”svara på elevernas frågor” är faktorer i odlandet av elevernas 

intresse och något som kan ge liv åt deras egen fantasi, föreställningsförmåga och kreativitet: 

”På högstadiet och gymnasiet har de [eleverna] kommit till en sådan kunskapsnivå att 

frågorna helt naturligt blir svårare och svårare. Om de då märker att deras lärare inte kan 

svara tänker de automatiskt att den kunskapen nog inte är så viktig och blir svaren allt för 

ofta att läraren inte vet så tror jag att intresset för ämnet i stor kommer att sjunka hos 

eleverna.” Levandegörandet av stoffet framstår som en viktig kugge i motivationsskapandets 

hjul. 

 

   Personlig prägel, dialog och variation  

      Detta levande sätt att förmedla kunskap bör också, för trovärdighetens skull, vara 

förankrat i lärarens person – något som respondenterna också menar måste ges utrymme i 

kontexten: om läraren ”bjuder på sig själv och berättar om egna erfarenheter o.s.v. visar 

han/hon att den tycker om det den gör och gör lektionen intressant”. Detta är inte minst 

viktigt då det gör att ”budskapet når fram och blir personligt och lektionen blir inte en timma 

proppad med fakta. Man kan sätta in i budskapen i perspektiv och då förstå den bättre. Det är 

när man glömmer bort att man sitter i ett klassrum som man lär sig nått!”  

      Detta är inte en parts syssla, utan i detta personligt färgade förhållningssätt är det även 

”viktigt för en lärare att ha en dialog med klassen, det blir bättre relation mellan lärare och 

elever istället för ett stort gap emellan. […] Läraren måste också ha variation i sin 

undervisning och självklart lyssna på sina elever och därmed anpassa sin undervisning till 

dom.” För att undervisningen ska tilltala och väcka intresse hos så många som möjligt måste 

den också se till olika sätt att tillägna sig kunskap. Respondenterna vill se att den präglas av 
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”variation mellan tysta lektioner och lektioner öppna för diskussion”. Bland annat hjälper 

detta eleverna att få personlig förankring i fakta och information genom att de involveras i 

”konkretisering och problematisering av kunskapen” genom flera olika arbetsformer, men 

även variationen i sig har en funktion vad det gäller påverkan på motivationen: ”En lärare som 

varje lektion har en genomgång i början och eget arbete i slutet gör att lektionerna blir 

enformiga och man drar sig för att gå på dem. Utan variation blir det tråkigt och det gör det 

mycket lättare att tillåta sig själv att skolka.” 

       

       Långsiktighet och relevans 

       Att finna lektionsformer som uppskattas av alla menar respondenterna vara en av lärarens 

stora utmaningar – att ”inte vara för bekväm” och nöja sig med ”att hänvisa till bokens 

sidor”, utan att också bemöda sig om att levandegöra stoffet för eleverna och på så vis göra 

det enklare för dem att skapa en helhetsbild, ta till sig och senare att själva resonera runt det. 

Om eleverna upplever att läraren tar dem på allvar som kunskapare med ”egna och relevanta 

tankar och idéer” blir en av undervisningens främsta inriktningar således att alla elever vid 

kursens slut ska kunna känna att de har gjort sig själva rättvisa – att ”alla ska ha fått visa allt 

de kan”.  

       Vidare betonas betydelsen av kognitiva utmaningar i studierna, att närmast bli tvungen att 

resonera, analysera, värdera och ta ställning. Respondenterna menar att det inte enbart är en 

fråga om kvalitetsskillnader mellan olika sorters kunskaper, utan även en förutsättning för 

växande själförtroende och självkännedom. De anser också att det gör stor skillnad om 

eleverna kan uppleva att lärarens syn på deras prestation är mer långsiktigt än att begränsas 

till enstaka kursmoment eller vissa prov, samt att den präglas av ”uppmuntran av den egna 

förmågan istället för att lägga till press och krav.” Inte minst ger detta insikten av att 

kunskaperna faktiskt ”kan vara värdefulla för framtiden” och den egna individen, och så 

främja en betydligt mer kvalitativ och omfattande inlärning och studielust snarare än att till 

största delen begränsas till associationer med pålagda måsten. 

       Det är för respondenterna inte i första hand viktigt att läraren i undervisningen uppvisar 

exceptionellt stora ämneskunskaper, utan snarare huruvida denne förmår lyfta fram 

ämnesområdet som sådant som intressant och relevant eller ej, att det kan diskuteras samt vad 

denne förmedlar för budskap genom sin person(lighet). Respondenterna värdesätter istället ett 

eget intresse för ämnet från lärarens sida och ett genuint och autentiskt engagemang i 

elevernas livsvärld och lärande högre – ”eleverna måste kunna känna att läraren vill lära 

ut!” genom att denne i sitt förhållningssätt utstrålar ”jag vill vara här”. Lärarens egen 
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motivation måste präglas av något mer än plikt – en inre drivkraft att utföra sitt uppdrag ”för 

deras [elevernas] utvecklings skull” – inte att bara presentera färdiga sanningar utan också att 

ge eleverna vissa verktyg att använda kunskapen, utmana dem kognitivt och ”hjälpa dem på 

vägen till resultat” genom att bistå dem i att utveckla sina potentialer.   

 

Att förvalta sitt förtroendekapital  

       Den initiativtagande läraren 

       Ytterligare en fråga som kom upp, angående klassrummets atmosfär, var vems ansvaret 

för att verka för en respektfull sådan egentligen är. Respondenterna ansåg att denna uppgift 

kommer an på såväl lärare som elever. Dock ville de betona att initiativet att ”slå an tonen” 

och sätta normen följer med ledarrollen och således ligger hos läraren – ”eleverna och 

lärarna måste jobba som ett team för att det ska fungera som bäst. […] Men nu är det ju så 

att läraren har makten så det är upp till dem att se till att det blir så.” […]”Läraren förväntas 

ju ta den rollen” och använda ställningen som klassrummets formella auktoritet att statuera 

exempel på vad som eftersträvas. Med den formella auktoritet som läraren har följer alltså 

ansvaret att som förebild ta konstruktiva initiativ.  

       Detta pekar alltså på att det till mycket stor del är hur väl läraren förvaltar detta sitt 

förtroendekapital som avgör i vilken utsträckning eleverna kommer erkänna honom eller 

henne i den informella ledarrollen – d.v.s. elevernas gillande på grund av respekt för 

karaktären snarare än lärarrollen i sig. Att läraren är accepterad av eleverna själva som 

auktoritet framstår sålunda som viktigt för klassrumsklimatet som helhet, vilket påverkar 

såväl den enskilde eleven som klassen som grupp: ”Är det en bra lärare man har så har 

läraren ens respekt. Och har en lärare respekt innebär det att klassen lyssnar och är 

medvetna om vad läraren och andra elever säger. Det märks snabbt när eleverna inte har 

förtroende för en lärare, då börjar det direkt surras i elevbänkarna. Just det surret är oerhört 

irriterande när man själv försöker lyssna och vara seriös. Börjar det surras kommer luften i 

rummet präglas av en irritation på sina klasskamrater, och lärarens irritation på de surrande 

eleverna. Det gör det svårare att hänga med i det som läraren säger och kan snabbt försämra 

studierna. Som sagt, är det en bra lärare som därför fått respekt så blir studieresultatet bättre 

eftersom man kan koncentrera sig lättare på vad läraren säger.” 

 

       Elevinflytande och tydliga regler 

       Så här långt antyder resultatet anknytningar mellan lärarens profil och respondenternas 

upplevelse, ambition och motivation. Respondenterna menar att det är lättare att respektera 
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och acceptera en lärare som är medveten om sin roll och i den ”agerar stabilt och 

självsäkert”, men dock ”med måtta! Om läraren utsprudlar för hög självanda får han/hon 

eleverna att känna sig underlägsna”, vilket inte inverkar särskilt konstruktivt – i stycke 2.2 

betonades vikten av att uppleva sig respekterad och jämlik. Vidare menar de att ”en lärare 

som inte sätter eleverna i centrum gör att man känner sig osäker och inte vet vad som 

förväntas av en. Det leder till stress vilket i sin tur ofta leder till skoltrötthet.” Dock är det 

uppskattat att läraren är konsekvent och rättvis, även då det innebär gränsdragningar i någon 

form disciplinåtgärd: ”bland det absolut viktigaste hos en bra lärare är att denne är 

konsekvent […] Med konsekvent menar jag att om en lärare till exempel hävdar att man åker 

ut om man stör under lektionen, då skall det bli så också!”  

       Respondenterna anser att elever vill ha regler och ramar att rätta sig efter. Deras 

rättviseideal rör dock inte bara ordningsfrågor, utan även sådant som integritet, en likvärdig 

bedömning och behandling av elever – att varken gynna eller missgynna någon i jämförelse 

med andra: ”Läraren ska se sina elever som individer, men inte behandla dom olika! Läraren 

får inte se sin klass som en stor samling av ungdomar utan om sagt se eleverna som enskilda 

människor och därmed handla rättvist.”  Det viktiga är att de regler och riktlinjer som finns 

att förhålla sig till både är tydliga och att de efterföljs. Dessutom är det är viktigt att dessa 

normer har framkommit i ett samförstånd mellan lärare och elever, och inte bara på en parts 

villkor. Medverkan i skapandet av dessa regler signalerar att eleverna har inflytande över sin 

egen situation, vilket ger en psykologisk effekt av delaktighet – ”att tas på allvar skapar 

trygghet”.  

       Att som klass och enskild individ även få vara med i sådant som upplägget av kursen och 

olika examinationsformer tycker respondenterna är ”jättebra”, därför att det låter eleverna 

känna sig ”engagerade och dessutom lär de sig att planera och ta ansvar. Att läraren frågar 

eleverna hur dom vill ha det emellanåt är viktigt just för att då upplever eleverna det inte som 

att läraren tar sig en maktroll.” De menar vidare att lärare borde utnyttja betydelsen av 

upplevelsen av delaktighet mer än de gör, då det är ett enkelt, respektfullt och effektivt medel 

att involvera klassen i sin egen situation, inte minst vad det gäller just olika regler och beslut: 

”Vem vill förstöra något man själv byggt upp? […] Har du själv varit med och planerat 

schemat är du mer involverad i det och då tror jag att risken för skolk och skoltrötthet 

minskar.” Sådana regler och gränsdragningar tycks snarare bekräfta individen än att utgöra 

hinder. 
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       Lärarens förhållningssätt till eleverna 

       Resultatet föreslår att den eftersträvade relationen mellan ”bra lärare” och dess elever 

kommer att präglas av ”ömsesidig respekt”, utrymme för öppen dialog och ett intresse av 

elevernas unika särarter från lärarens sida: ”Där lyssnar lärare på den enskilde eleven för att 

då kunna lyfta fram han/hon.”  

       Till stor del beror ”det goda lärarskapet” enligt respondenterna, snarare än någon viss 

personlighet eller karisma, på (hur eleverna upplever) lärarens förhållningssätt till sin egen 

roll och till eleverna: ”det som inverkar positivt tror jag mycket beror på lärarens inställning. 

[…] Om läraren är närvarande i klassrummet (ser och ampassar sin undervisning beroende 

på olika faktorer, alltså som är fri i sin undervisning, som inte är fast i sin undervisning för 

att den har planerat det, och det..) och intresserar sig för sina elever samtidigt som den 

utsprudlar energi i sin undervisning bidrar det till motivation, i alla fall för mig!” En annan 

respondent uttrycker att ”läraren måste se sig själv tillsammans med klassen, ett vi. Då blir 

han mer engagerad och VILL att eleverna ska få bra betyg, och då märks det.”  

       En sådan ledarstil innebär att läraren betraktar sig själv som en del av gruppen och 

därmed också räknar sig som medansvarig i både medgång och motgång – elevernas 

prestationer beror förvisso på deras egen grad av ansträngning och ambition, men studiens 

resultat visar att just detta också är starkt förknippat med lärarens förmåga att leda, inspirera, 

motivera, skapa trygghet och bygga upp tilltron till sig själv och det egna kunskapandet. Lika 

viktigt som det är att ”eleverna lyssnar när läraren talar” [är det även att] läraren tar till sig 

det eleverna har att säga.” – i ett sådant sammanhang blir eleverna ”mer engagerade i 

undervisningen. Vi lever i ett demokratiskt samhälle där läraren ska vara ledare men där 

eleverna ändå ska få chans att säga vad de tycker.”  

       Fortsättningsvis antar respondenterna även att det ofta innebär en fin avvägning för 

läraren att söka förena de nämnda karaktäristika, som enligt dem präglar den eftersträvade 

lärarrollen – att anta en tydligt definierad ledaridentitet med personligt och uppriktigt 

engagemang i eleverna utan att samtidigt bli vare sig alltför familjär eller för distanserad 

gentemot dem. Likväl är det just denna blandning som i studien framkommit som betydande – 

ett avvägt ledarskap under en auktoritet i en tydlig, rättvis ledarroll men som ändå befinner sig 

”i ögonhöjd” med eleverna: ”Lärarens roll i klassrummet […] ska vara tydlig, inte för 

mycket kompis med eleverna men inte heller någon mamma. […] Om läraren hamnar i en allt 

för mycket kompisrelation tror jag att elevernas respekt för honom till viss del försvinner. 

Men om han däremot blir för mycket ”jag bestämmer och har alltid rätt” kommer eleverna 

heller inte ha någon respekt för honom.”  Dock tycker respondenterna att det är viktigt att 
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läraren är den som dirigerar, visar på riktningen och faktiskt förmår styra elevernas fokus mot 

vad som är aktuellt för stunden – elever vill förvisso inte sättas i ett skruvstäd, men de vill 

faktiskt inte heller komma undan för lätt: ”samtidigt som man vill ha en lättsam relation med 

läraren och undslippa de där ’jag berättar vad som är rätt och du lyssnar"-lektionerna’ så får 

det inte bli allt för familjärt. Man är trots allt där för att lära sig någonting, och om inte 

läraren ligger på med piska ibland så händer det lätt att man hoppar över de jobbiga delarna 

i undervisningen.”   

       En ”väldigt viktig egenskap [hos läraren blir samtidigt] att kunna se alla. Om bara några 

elever i en klass får allt utrymmer kommer klimatet i klassrummet bli dåligt och risken för fler 

skoltrötta elever blir större.” Enligt respondenterna innebär detta konkret att söka fånga upp 

och motivera eleverna på deras nivå och finna gemensamma plattformar med var och en, men 

också att tydliggöra önskvärdheten i att även eleverna tar sitt ansvar att uppmärksamma 

läraren på eventuella svårigheter av olika slag. ”Här kan till exempel en enskild relation 

mellan elever och lärare spela stor roll för dom som inte pratar öppet i klassrummet. Det är 

viktigt att läraren ser detta och kanske utnyttjar enskilt prat med dessa elever för att på bästa 

sätt se dens kunskap och förståelse inför ämnet.”   

 

Summering 

För att kort summera de mest tongivande aspekterna av resultatet verkar det som att lärarens 

viktigaste funktion enligt respondenterna består i att bygga upp och bevara elevers inre 

studiemotivation. För att göra detta krävs att läraren på ett mottagarcentrerat sätt och genom 

synligt eget engagemang ger studierna prägel av personlig relevans, att vara positiv och 

framåtdrivande, uppmuntra individer till egna prestationer och personlig utveckling genom 

rimliga utmaningar, att odla en laganda men också se till den individuella mångfalden, vara 

tydlig och sätta väl grundade gränser. ”En bra lärare” har också ett situationsanpassat 

förhållningssätt till sin gärning där både pedagogik, arbetssätt, attityder och beteende främjar 

psykologisk trygghet bland eleverna som grupp och som enskilda, och genom detta vinner 

deras förtroende och respekt genom sin pålitlighet och karaktär. 

       En sådan lärare uppfattas positivt vilket, enligt vad resultatet visar, bygger upp elevernas 

studiemotivation och eventuellt även vidgar deras ambitioner – ett sakförhållande som även 

gäller i omvänd ordning. Så kan lärarens framtoning sägas spela en betydande roll för elevers 

uppvisade prestationer och ansträngningar, och därmed deras behållning och resultat. 
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Diskussion 
 
       Som bekant syftar denna studie till att i praktiken öka lärares medvetenhet om hur 

faktorer i den egna framtoningen kan inverka på elevernas studiemotivation. I det att jag har 

sökt beskriva respondenternas livsvärld har resultat framkommit, som förvisso måste 

betraktas i sin kontext, men likväl ger en konkret insikt i elevernas upplevelser av fenomenet 

och dessutom finner tydligt stöd i tidigare forskning som står i relation till ämnet. Det som 

särskilt slagit mig är att resultatet pekar så tydligt på påverkansgraden i det enkla och 

vardagliga i klassrumssituationen, så som betydelsen av lärarens bemötande, attityd, sociala 

kompetens samt det förtroende denne inger hos eleverna.  

       Vidare bör resultatet, som utgörs av respondenternas beskrivna egenskaper hos den ideale 

läraren, ses och diskuteras i ljuset av att den fulländade läraren (läs: stereotypen) inte existerar 

annat än som just ett ideal. Istället bör resultatet av dylika spekulationer användas som en 

verktygslåda i ledarskapet – att det anpassas och att man medvetet strävar efter att använda 

rätt ”redskap” i rätt situation och till sitt avsedda ändamål (Schein,1994). Ideal utgör ofta goda 

riktmärken i teorin, men i praktiken måste de vara formbara efter verkligheten – i det här 

fallet handlar det alltså om en flexibel lärarroll som förmår inspirera sina elever. 

 

Individen 

       Inledningsvis vill jag i all korthet nämna den bild av människan och hennes drivkrafter 

som målats upp i resultatet. Utifrån respondenternas utlåtanden framträder tämligen tydligt en 

individ med en grundläggande inneboende strävan efter och förmåga till autonomi, och som 

både vill och behöver utmanas att förmera och använda sina potentialer för att uppleva 

mening (självförverkligande). Hon beror till viss del också på en behovshierarki, där 

grundläggande psykologiska behov följs av sociala behov, sedan självförtroende och till sist 

självförverkligande. Denna individ liknar alltså i mycket den som representeras i McGregors 

Theory Y (Schein, 1994). Emellertid visar resultatet också att denna grund ingalunda är 

statisk, utan kan förstärkas eller försvagas av yttre faktorer, och då inte minst just hur lärarens 

antaganden om sina elever tar sig märkbara uttryck. Lärarens inverkan är sådan, att den såväl 

som att inspirera likafullt kan matta av ett redan existerande intresse. Med denna kännedom 

står det tydligt att det har stor betydelse huruvida ledarskapet anpassas efter situation och 

person. För att upplevas som en inspirerande lärare måste man se sig i sin roll ”för deras 

[elevernas] skull” och agera därefter.   
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      Upplevelsen som nyckelord 

       Resultatet som helhet visar på ett fascinerande samband i det att kärnan i individers 

motivation – åtminstone i detta sammanhang – är lika enkel som komplex. Elevers 

studiemotivation tycks i mycket hög grad påverkas av den subjektiva 

upplevelsen/perceptionen av läraren och dennes förhållningssätt till sin egen funktion och till 

eleverna, något som även bekräftas av Murdock, Miller och Kohlhardt (2004). I detta 

sammanhang spelar just upplevelsen en avgörande kommunikativ roll, i flera aspekter. Dels i 

avseendet att det måste vara möjligt för eleverna att uppfatta lärarens inställning, grad av 

intresse och goda vilja osv. för att det ska ge någon effekt. I ett nästa led gäller det hur det 

inre tar sig märkbara uttryck och på vilket sätt det uppfattas av eleverna. Här har inte minst 

lärarens sociala kompetens en vital funktion, då den kommer att påverka elevernas attityder 

till och perceptioner av honom eller henne. Upplever de läraren engagerad, intresserad och 

respektabel, förtroendeingivande och tillmötesgående och att denne har deras utveckling och 

goda för ögonen kommer denne också med största sannolikhet att uppfattas som motiverande, 

och vice versa. För att verka intresseväckande måste det först och främst märkas att man 

”gillar det man gör”. Hur detta sker varierar från lärare till lärare, och bör så göra – det 

viktiga, visar studien, är att det sker. 

 

Lärarens engagemang – elevens ambition 

       I samband med resonemangen om perceptionens betydelse gjordes bland respondenterna 

återkommande även distinktionen mellan intressanta och tråkiga lärare (se stycke 2-2.1.2), 

vilket dock inte avser graden av ”nöje”. Dessa beror på den upplevda graden av lärarens 

synliga, konkreta elevcentrerade engagemang. Här avser begreppet alltså inte enbart lärarens 

intresse för ämnet, utan sträcker sig vidare till att innefatta sådant som dennes inlevelse i hela 

processen rörande elevernas utveckling.  

       Också Murdock, Miller och Kohlhardt (2004) belyser sambandet mellan lärarens 

pedagogiska kompetens och intresse i elevernas situation. I detta innefattas även sådant som 

en deltagande attityd gentemot eleverna, och inte minst att främja en miljö som präglas av 

dialog och ömsesidigt lyssnande, något som studien visar leder till en öppenhet och elevernas 

engagemang. Detta har nämligen en mycket stor betydelse för hur eleverna uppfattar läraren 

och således vilket förtroende denne kommer att vinna – huruvida de accepterar läraren som 

inspiratör ser henne/honom som ett med gruppen. Detta innebär att också motiverade lärare 

som inte lyckas förmedla sitt eget engagemang kommer att upplevas som ”tråkiga” och 

irrelevanta. Studiens resultat tyder alltså på att även själva synliggörandet är en faktor som 

 22



spelar en avgörande roll i praktiken. Respondenterna verkar också i stycke 2.1.2 uppleva att 

det finns en utbredd omedvetenhet bland lärare angående beteendens inverkan på elevernas 

såväl kort- som långsiktiga studiemotivation – att man varken tycks se fallgroparna eller dra 

nytta av det positiva som kan följa naturligt. Om detta stämmer, eller snarare i de fall det gör 

det, är det minst sagt beklämmande och visar på betydelsen av att lärare i allmänhet behöver 

större kunskap om de hinder och möjligheter som ligger i det vardagliga bemötandet.   

       En del i engagemangets nyckelfunktion verkar vara att etablera ett socialt kontrakt mellan 

läraren och eleverna som enskilda och som grupp. Också detta har också behandlats i 

Murdock, Miller och Kohlhardts (2004) studie, som betonar vikten av att läraren uppfyller sin 

del i elevernas läroprocess och i sin framtoning inte hindrar elevernas möjlighet att uppnå 

resultat genom bemödande. Inte minst har det då visat sig att lärare som inte fyller sin del av 

kontraktet betydligt oftare används som rationalisering för dåliga resultat och för att 

försumma ämnet – om eleven inte upplever att läraren bryr sig om vad eleven uppnår i sina 

studier kan detta påverka ambitionen i negativ riktning. Som det framgår i resultatet tycks 

framgång i studierna också vara ett delat ansvar – liksom det är elevens jobb att anstränga sig, 

är det lärarens jobb att skapa än miljö där lärande kan ske, en mening som också 

respondenterna uttryckte tydligt stöd för. Jag vill mena att det i detta även finns en tydlig 

nyckel i helheten av studiens resultat kopplat till Scheins (1994) resonemang om hur 

auktoritetens utgångspunkter/antaganden om eleverna kommer att speglas i deras upplevda 

grad av inre motivation – att känna sig sedd och tagen på allvar höjer ambitionen och 

tendensen att själv bemöta med respekt.  

       En mycket intressant såväl som relevant aspekt av detta resultat är att det indikerar att 

elevers ambition i hög grad kan sägas vara situationsbunden – det vill säga, om inte beroende, 

så åtminstone påverkad av sådant som ovan nämnts; lärarens framtoning och dennes roll i 

klassrummet. Att dessa faktorer har en tämligen direkt och effektiv inverkan på elevernas 

studiemotivation antyds också av Murdock, Miller och Kohlhardt (2004). Detta leder mig till 

slutsatsen att elevernas ambitionsnivå generellt kan sägas till stor del spegla deras upplevelse 

av lärarens engagemang i dem.  

 

       Att skapa förutsättningar för inre motivation 

       Vikten av att som lärare förmå ”skapa” motivation hos eleverna genomsyrar resultatet. 

Detta sker, som tidigare diskuterat, på en mängd olika sätt som också varierar med kontexten. 

Det som ger komplexitet åt diskursen är att respondenterna gör en tydlig skillnad mellan yttre 

och inre motivation. Inom utbildningssammanhang avser inre motivation ett intresse av att 
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lära som bottnar i att man bryr sig om disciplinen, vill utvecklas och att man inser hur det 

lärda kan appliceras på verkliga livet (Markert 2001). Respondenterna menar att lärare måste 

lyckas skapa ett sammanhang där eleverna i första hand snarare motiveras av inre incitament, 

som personlig utveckling och vidgat tänkande, än yttre faktorer som särskilda betyg eller att 

klara proven.  

       Likaledes pekar Schein (1994) på att inre motivation är mer avhängt upplevelsen av att 

den egna insatsen är unik, betydelsefull och har ett eget värde än yttre incitament – att den 

“skapas” genom att auktoriteten förmedlar en uppmuntrande anda som räknar med individens 

potential och repertoar. Att uppleva att man tas på allvar på detta sätt tänder ett inre 

välbefinnande och mod att anta nya sorters utmaningar.  

       Markert (2001) menar att ett antal väsentliga faktorer som hjälper eleverna till inre 

motivation är sådant som en rättvis bedömning, uppmuntran av nyfikenhet och initiativ, att 

läraren kan motivera ämnets relevans och att undervisningen har tydlig anknytning till 

”verkligheten”. Det avgörande steget för att sedan trygga en sådan klassrumskultur är att som 

lärare även ge uttryck för ”the best qualities in human relations” – öppenhet, respekt, 

förtroende och en aning humor. Skinner menar att elever blir motiverade av inre anledningar 

när de (1) kan se att instruktionerna är tydliga, transparenta och rättvisa, (2) när sambandet 

mellan det lärda och verkligheten är påtagligt, samt (3) när de ser att läraren bryr sig om såväl 

ämnet som studenterna.  

       Detta förhållningssätt avspeglas även i kunskapssynen. Som resultatet visar har det 

betydelse hur ett ämne närmas, och det är uppenbarligen av stor vikt huruvida lärarens förmår 

att förklara, levandegöra och förmedla en sådan känsla av relevans av ämnet till eleverna att 

de gör denna till sin egen. Med Markerts (2001) ord blir elevernas intresse större om primärt 

fokus ligger på elevernas respons, motprestation och insats, att undervisningen handlar mer 

om egna analyser, reflektioner och diskussioner än faktainlärning. Det är också egentligen 

först i en kontext av elevernas eget väckta intresse som lärarens ämneskunskaper och förmåga 

att förklara och svara på frågor kommer till sin rätt (Skinner, 2001).  

 

Slutsats 

       Denna studie har givit mig nya dimensioner på lärargärningen – tydligast i betydelsen av 

elevernas perception av lärarens framtoning och person. Resultatets nerv anser jag vara 

”upplevelse”, då detta i så hög grad inverkar på andra viktiga faktorer som auktoritet, 

arbetsklimat, definition av relationen lärare – elev osv. Som lärare är det tvunget att reflektera 

1) över hur man vill uppfattas och 2) hur man bör gå till väga för att nå dit. Detta ligger också 
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i lärarens hand – det går inte att skylla eleverna för att de upplever en fel. Snarare bör man 

sträva efter en medvetenhet om hur de signaler man sänder ut kan uppfattas. Undersökningen 

har med all tydlighet visat att det finns en stor potential och relevans i denna kännedom – 

mycket att korrigera såväl som mycket att ta vara på. Detta var också dess syfte – att ur ett 

elevperspektiv identifiera de kvalitéer som gör ”en bra lärare”.  

       Studiens ringa omfång medför förvisso avsevärda begränsningar, men resultatet ger likväl 

en insiktsfull indikation om ett mer allmänt gällande förhållande. Det var också intressant att 

respondenternas skattning av lärarens roll för elevernas psykologiska välbefinnande så tydligt 

uttryckte vikten av relationsbetonade faktorer som att bry sig om och intressera sig för 

individen, uppmuntra och anta en trygg och förtroendeingivande vuxenroll. Huruvida detta 

kan tänkas ha samband med ungdomars identitetsprövande och/eller samhällets utveckling 

utifrån olika aspekter kan vara ämnen för vidare forskning, liksom att jämföra dessa resultat 

med lärares bild av sin roll för elevernas studiemotivation/-ambition. Klart står dock att ett 

”gott lärarskap” hör samman med substantiv som förtroende, integritet, engagemang och 

intresse. Vidare kan det sannolikt konstateras att elevernas individuella och kollektiva 

upplevelse av detta är tydligt länkad till graden av deras övergripande motivation.  

       Slutligen kan sägas att studien också bekräftat att fenomenet att leva upp (eller ned) till 

förväntningar – man höjer ambitionen om någon räknar med en, och vice versa. – också gäller 

i undervisningssammanhang, något som enligt respondenterna i betydligt högre grad bör 

utnyttjas konstruktivt av lärare. Att denne därför, som Markert (2001) uttrycker det, ”vill vara 

en bra lärare” kan inverka betydligt på elevers ambition. Det bör ”inte finnas utrymme för 

eleverna att tvivla på lärarens egen entusiasm för och fascination av ämnet – målet är inte att 

endast exponera ämnet för dem, utan än mer att engagera dem i det” (Skinner, 2001).  Detta 

uppnås enligt resultatet främst genom att lärarens fakultetskunskaper i sitt läroämne får vara 

underordnade en inställning som präglas av passion för detsamma och en respekt och 

”fondness” [synonymt med förkärlek] för eleverna (Skinner, 2001). Sammanfattningsvis kan 

man säga att resultatets essens till stor del ryms i följande mening av Markert (2001): “Be 

enthusiastic about your teaching and interested in the well-being of your students, prepare 

well for your teaching, teach knowledge in the context of solving authentic medical problems, 

and always be thinking about and working on the improvement of your teaching and your 

students' learning.” Det “goda lärarskapet” kan sagas bestå i en dynamisk balans mellan 

struktur och motstånd på ena sidan och naturlighet på den andra, och konkretiseras i ett 

trovärdigt förhållningssätt som får genomsyra hela gärningen. 
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BILAGA 1/1 
 

Först och främst ska Du ha ett stort tack för att Du tar Dig tid att delta i studien – 

Dina svar är unika och värdefulla!  Huvudtemat i den här undersökningen är 

frågan vad utmärker en ”bra” lärare?, vilket innebär att det utgör grunden för 

varje fråga som följer. Det är mycket viktigt för undersökningens resultat att du 

är specifik, seriös, utförlig och tydlig när du följer instruktionerna och besvarar 

frågorna!  
 

1. a) Rangordna de egenskaper som utmärker din bild av en ”bra” lärare, samt  

    b) motivera din rangordning utförligt, dvs. ange varför respektive egenskap   

        upplevs viktig – hur påverkar det dig som elev? 
 

2.     Reflektera utifrån dig själv över hur stor betydelse en lärares egenskaper  

        och framtoning har för elevers studiemotivation och/eller skoltrötthet – om   

        den alls spelar någon roll – och vad det i så fall är som inverkar positivt   

        respektive negativt, och återigen varför? 
 

3. a) Hur ser, enligt Dig, relationen/-erna mellan den ”bra” läraren och    

         eleverna ut – vad präglas den av? (tänk här in sådant som lärarens ledarstil,   

         eventuell coachning/handledning, engagemang osv. och berätta varför du   

         tycker som du gör!) 

    b) Hur ser klassrums- och arbetsklimatet ut under den ”bra” läraren ledning     

         – hur uppträder och agerar denne, samt med vilka medel/vilken attityd   

        ”leder” han/hon klassen som helhet såväl som den enskilde eleven?  
 

4. Här berikar Du den bild du presenterat med eventuella ytterligare    

     synpunkter  som inte redan framkommit. 
 

Ditt svar mailar Du in till bralarare@hotmail.com senast måndagen 2006-12-11. 
Tack för Din medverkan! 
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