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Sammanfattning  
 
I den här undersökningen översätts den internationellt använda studien QTI till svenska och delas ut till svenska 
gymnasieungdomar. Enkäten är tänkt att undersöka hur eleverna ser på sina lärare och relationen till dem. Enkäten utvärderas i 
uppsatsen och förslag på förbättringar ges. En genomsnittslärare tas fram utifrån resultaten, som visar på att svenska 
gymnasielärare är duktiga på att skapa fungerande klassrumsrelationer med sina elever, men då enkätens teman inte korrelerar 
fullständigt är det resultatet något osäkert.  
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Inledning 

Det finns studier som tyder på att lärares och elevers relation till varandra, inom forskningen kallad 

lärare- och elevrelation, kan komma att påverka elevernas slutbetyg.1 Relationen som uppstår i ett 

klassrum, mellan elev och lärare kan beskrivas på olika sätt. Dels kan relationen tolkas som en så 

kallad anknytningsrelation, där eleven har läraren som en individ att se upp till och skapa en 

relation till. Ett annat sätt att beskriva relationen är att se det som en kompetens- och 

utvecklingsrelation, där läraren har ansvar för att elevernas grundläggande behov kring tillhörighet 

och kompetens tillgodoses.2 Ett tredje sätt, och det som den här undersökningen främst anknyter till, 

är att se på relationen genom ett interpersonellt perspektiv. Inom ett interpersonellt perspektiv ses 

klassrummet som en kommunikativ miljö, där både lärare och elever befinner sig. Där uppstår 

relationer och dessa relationer påverkas av kommunikationen som pågår. Lärarens beteende 

inverkar på mönstret i kommunikationen (d.v.s. hur lärare och elever kommunicerar med varandra, 

både verbalt och icke-verbalt), och läraren blir på samma gång också påverkad av 

kommunikationsmönstret som upprätthålls i klassrummet.3 Denna tredje och sistnämnda relationen 

skulle kunna kallas för en kommunikativ relation. Elever och lärare kan ha någon eller några av de 

ovan nämnda relationerna till varandra. 

 

Undersökningar likt den som görs i den här uppsatsen har tidigare genomförts i ett stort antal länder. 

Wubbels, Créton och Hooymayers4 var de första att undersöka de interpersonella relationerna i 

klassrummet. Wubbels et al. konstruerade ett mätinstrument, enkäten Questionnaire of Teacher 

Interaction (QTI) som sedan dess använts världen över och översatts till olika språk. För den här 

uppsatsen gjordes en översättning av QTI-enkäten till svenska kallat Frågeformulär om din(a) 

lärare för att å ena sidan utröna hur elever uppfattar sina lärare, eller med andra ord för att 

undersöka elevers och lärares relationer, och å andra sidan utröna om enkäten fungerar i Sverige 

och för svenska skolförhållanden.   

 

Aspelin har studerat ämnet relationer, framförallt om relationer i klassrumsmiljö. Han menar att vi 

gått från att vara ett lydnadssamhälle till att bli ett prestationssamhälle. Ungas värde knyts idag mer 

                                                 
1 Se exempelvis: Theo Wubbels, Hans A. Créton och Herman P. Hooymayers, Discipline problems of beginning 

teachers, interactional behaviour mapped out. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational 

Research Association (69th, Chicago, IL, March 31-April 4, 1985), 1985;  

Skolverket, Vad påverkar resultatet i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelser av olika faktorer, 

Stockholm: Ordförrådet AB, 2009; 

Jonas Aspelin, Inga prestationer utan relationer – studier för pedagogisk socialpsykologi.  Malmö: Gleerups, 2015. 
2 Fransisco J. García Bacete, Patricia Ferrá, M. Inés Monjas och Ghislaine Marande, Teacher-Students Relationships in 

First and Second Grade Classrooms. Adaption of the Questionnaire on Teacher Interaction-Early Primary (QTI-EP), 

i Revista de Psicodidáctica, 2014, 19(1), s. 212  
3 Wubbels et al.. 1985, s. 4 
4 Ibid. 
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till deras resultat snarare än till hur de är som människor, vilket reducerar den mänskliga 

komplexiteten, menar han. 5 Thomas Ziehe menar istället på att det stora fokuset kring den egna 

personen är dagens ungdomars fotboja. 6 Han delar förvisso Aspelins uppfattning om det är en helt 

annan socialisationskontext idag än för exempelvis ungdomar som växte upp på 70- och 80-talet. 

Då var ungdomarna bundna till plikt- och anpassningsnormer, som de sedan slog sig ut ifrån. Deras 

barn växte sedan upp till ungdomar i ett relativt avstrukturerat samhälle vilket har fått påföljden att 

dagens ungdomar strävar efter struktur. Till skillnad från Aspelin menar Ziehe dock att 

självtematiseringen och självbilden hela tiden är närvarande i ungdomarnas liv. Men om vardagen 

består av få yttre strukturer blir det ännu svårare att bygga upp en inre struktur. Sådana 

förutsättningar kan leda till obeslutsamhet, oförbindlighet och uppskjutande.7 Att ha en lärare med 

tydlig struktur som hjälper till att säkra självbilden och bygga relationer kan därför vara viktigt. I 

båda fallen är en god relation i klassrummet av yttersta vikt.  

 

Lärar-elevrelationer uppmärksammas inte, och värdesätts heller inte nämnvärt i den svenska skolan, 

menar bland andra Skolverket.8 Det här skulle kunna vara en starkt bidragande faktor till att 

resultaten för den svenska skolan successivt är på nedåtgående, i jämförelse med hur det ser ut i 

andra länder. Människor existerar alltid i relationer, även i klassrummet. Utbildningen och de 

relationer den för med sig är en självklar del av en relationell process som utvecklar oss som 

människor på flera plan.9 Därför borde relationerna ges mer uppmärksamhet för att så småningom 

också resultaten av elevers tid i skolan ska komma att påverkas.  

 

Självklart är lärare i dagens skolor medvetna om att relationer är viktiga. Ändå kan det vara svårt att 

bryta sig ut ur redan existerande mönster. Ett uppvaknande eller en påminnelse kan ibland vara på 

sin plats. Också för elever är det viktigt att få veta att en god klassrumsmiljö inte bara är behagligt 

att vistas i, utan också något som påverkar hur de presterar. En undersökning av det här slaget, hur 

elever uppfattar de lärare de oftast möter, känns aktuell i och med de nedåtgående spiralerna i bland 

annat skolresultaten. Studien skulle kunna vara av intresse för lärare och lärarstuderande, som en 

påminnelse om kommunikationens värde och för att visa på hur lärare faktiskt uppfattas. 

Undersökningen kan också komma att vara betydelsefull för framtida forskning, då en utvecklad 

version så småningom skulle kunna ställas mot exempelvis samma studie i andra länder, och 

                                                 
5Jonas Aspelin, Inga prestationer utan relationer – studier för pedagogisk socialpsykologi.  Malmö: Gleerups, 2015, s. 

10. 
6 Thomas Ziehe, Tidstypiska menings- och handlingskriser hos ungdomar, (2012), 

https://liu.se/uv/lararrummet/venue/tidstypiska-menings-och-handlingskriser-hos-ungdomar?l=sv&sc=true hämtad 

2016-10-27, s. 1-2. 
7 Ibid, s. 3-4 
8 Skolverket, 2009, s. 249.  
9Aspelin 2015, s. 15. 

https://liu.se/uv/lararrummet/venue/tidstypiska-menings-och-handlingskriser-hos-ungdomar?l=sv&sc=true
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jämföras med läraruppfattningar hos elever i länder med högre resultat. Hur uppfattar eleverna i de 

länderna sina lärare, och vad skiljer dem från våra svenska? Vad kan vi lära oss av dem? 

 

Syfte 
Uppsatsen har två syften. Det första syftet är att likt Wubbels et al10 analysera hur eleverna uppfattar 

sina lärares sätt att bete sig mot dem i undervisningen. Wubbels och dennes kollegor tog efter 

undersökningen fram cirkeldiagram där man kan läsa av lärarens grad av samhörighet, samt grad av 

inflytande. Jag kommer försöka göra någonting liknande med de resultat som enkäten inbringar – ta 

fram en helhetsbild av hur gymnasieelever uppfattar sin(a) lärare utifrån samhörighet och inflytande 

och utifrån frågor om undervisningsdrag kopplat till detta. 

 

Det andra syftet är att validera frågeformuläret QTI, (Questionnaire on Teacher Interaction). Frågor 

av intresse blir huruvida frågorna i enkäten fungerar och om upplägget är användbart. 

 

Frågeställning 

Nedan följer kort de frågor som den här uppsatsen utgår ifrån, och som ska komma att besvaras i 

diskussionsdelen efter att resultatet presenterats.  

 

• Hur uppfattar ett urval av gymnasieelever sina lärare? 

• Fungerar indikatorerna (frågorna) i sin nuvarande form? 

• Kopplas indikatorerna (frågorna) korrekt till respektive övergripande tema i QTI-sv? 

• Fungerar QTI-sv som instrument för att undersöka elev-lärarrelationer i svenska skolor? 

 

                                                 
10 Wubbels et al., 1985, 2006, 2013. 
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Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning  
I den här delen presenteras forskning inom lärar- och elevrelationer av relevans för uppsatsen, som 

uppsatsens teori tar avstamp i. 

 

Vikten av relationer mellan lärare och elever 

En lärares vardag domineras av sociala kontakter, och en stor del av dem är förstås med elever. 

Därför är relationsarbete en viktig del av en lärares yrkesliv. Wedin menar att relationsarbete inte är 

något som lärare kan från början, utan är något som snarare växer fram under arbetets gång. Var 

lärare formar sitt eget sätt att skapa och upprätthålla relationer. Wedin intervjuade två lärare som 

beskrev sin syn på relationsarbetet som dagligen sker tillsammans med elever. En av dessa framhöll 

att ”de [elever] jag har lättast att hantera är givetvis de som jag tycker att jag har en bra relation 

till”.11 Läraren framhöll att eleverna måste få vara individer och att de blir det först efter att en 

relation har skapats. Annars finns risken att de endast ses som objekt och arbetet för läraren kan då 

försvåras eftersom eleverna inte känner sig sedda. Samma sak gäller även åt andra hållet. Lärarna 

betonade att det är viktigt med en relation just för att eleverna ska förstå att även läraren är en 

medmänniska, inte bara ett ”uppslagsverk” eller en roll.12 Hur läraren lyckas bygga upp 

förtroendefulla relationer till sina elever är av avgörande betydelse för att lyckas som lärare. 

Relationsbyggande ska inte underskattas; det är också ett sorts lärande, menar Wedin.13  

 

Nästan allt en lärare gör handlar om relationer. Oavsett om det rör sig om förskolelärare eller 

gymnasielärare, så har de alla en sak gemensamt: relationerna med sina elever. Frelin har, liksom 

Wedin, intervjuat och observerat en grupp lärare från förskolan upp till gymnasiet, för att ta reda på 

hur dessa lärare gör i sitt dagliga arbete. 14 Hennes slutsats är att lärarnas framgångar till stor del 

beror på ett medvetet relationsarbete. Lärarna bygger och upprätthåller framgångsrikt relationer till 

barnen och ungdomarna och även mellan dem, relationer som gör att de kan lära och växa. Frelin 

skriver om hur viktigt det är med lyhörda lärare som ser sina elever, och hon menar att skillnaden 

mellan att jobba med 3-åringar eller 18-åringar egentligen inte är speciellt stor: i grund och botten 

handlar det för alla lärare om vikten av att se och lyfta sina elever. Det är också viktigt med tillit, att 

lärare och elever litar på varandra. Den relationella dimensionen är helt enkelt av betydelse för alla 

som titulerar sig som lärare. Det behövs (positiva) relationer för barn och ungdomars växande och 

lärande: relationer som gör att de kan utbilda sig. Frelin nämner begreppet förtroendekapital. Lärare 

                                                 
11 Ann-Sofi Wedin, Lärares arbete och kunskapsbildning. Utmaningar och inviter i den vardagliga praktiken, 

Linköping: UniTryck, 2007, s. 131. 
12 Ibid, 2007, s. 139. 
13 Ibid, 2007, s. 149. 
14 Anneli Frelin, Lyhörda lärare - professionellt relationsbyggande i förskola och skola, Stockholm: Liber, 2013, s. 10. 
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bygger upp ett förtroendekapital tillsammans med sina enskilda elever (och även till klassen i 

helhet). Likt andra sorters kapital tenderar det här kapitalet att sina om det inte fylls på. Därför är 

det viktigt att bygga upp och sedan upprätthålla positiva relationer för att förtroendekapitalet inte 

ska ta slut. Det relationsarbete som pågår är ofta närapå osynligt: det består av många små eller 

stora insatser som äger rum under dagar, månader och ibland år (om man exempelvis är mentor i en 

klass). Ändå är det något som läraren måste vara medveten om och fortsätta att investera i, för att 

klassrumssituationen ska bli så bra som möjligt och för att eleverna ska ha alla förutsättningar för 

att kunna utbilda sig.15 

 

I Skolverkets stora undersökning (2009) görs ett försök att bena ut varför elevernas resultat sjunkit i 

bland annat PISA och TIMSS' mätningar. Skolverket fastställer lärarens relation till eleverna som en 

viktig del i bildandet av goda resultat, och pekar på den allt mindre individanpassade utbildningen 

som skurken i dramat.16 Att klasserna blir allt större resulterar i fler elever per lärare, och det blir 

allt svårare för läraren att lägga upp en utbildning som passar alla. Istället tenderar lektionerna då att 

bli mer baserade på individuellt arbete, där eleverna sitter själva eller i grupper, ibland inte ens i 

klassrummet, vilket gör det svårt för läraren att hjälpa de som tycker det är svårt eller hamnar efter.  

 

Relationer mellan elever och lärare har också studerats av bland andra Lewis, Romi och Roache. I 

en studie fokuserade de på elever som blir utvisade ur klassrummet, och hur lärare hanterar en 

sådan situation.17 De kom fram till att de elever som inte får en förklaring till varför de blivit 

utvisade, är de som sedan tar mest illa vid sig. I flera fall trodde eleverna som blivit utslängda att 

det berodde på att läraren hatade dem. Problemet ligger bland annat i bristande kommunikation och 

oförståelse för varandras situation. Lärare som tydligt och lugnt förklarade för sina elever varför de 

handlade på det sätt de gjorde tenderade att få elevernas förståelse och kunde så småningom få 

igenom en förändring, till skillnad från de lärare som bara lät saken bero. Lewis et al. menar att 

lärare behöver få stöd och utbildning för att klara av liknande situationer, så både elev och lärare 

ska kunna hantera dem så bra som möjligt, och följaktligen kunna bygga starkare och mer 

förtroendegivande relationer till varandra. Även konflikter ingår ju i en relation, så även i den 

mellan lärare och elev. En relation blir starkt negativt färgad om tillit och respekt uteblir. Tror ena 

parten i en relation att den andre parten ogillar dem blir relationen dem emellan lidande. Mycket 

troligt är att en elev som bär på den uppfattningen till sist slutar dyka upp på dessa lektioner, eller 

börjar tvivla på sig själv och presterar sämre. Därför är det av vikt att ventilera och kommunicera, 

                                                 
15 Frelin, 2013, s. 11-14. 
16 Skolverket, 2009, s. 249. 
17 Ramon Lewis, Shlomo Romi och Joel Roache, Excluding students from the classroom: Teacher techniques that 

promote student responsibility, i Teaching and Teacher Education, 2012, s. 7-8. 
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så fort någonting börjar skava, så att inte onödiga missförstånd uppstår. 

 

Kommunikationen i klassrummet 

Lärarens sätt att hantera problem i klassrummet, som till exempel elever som inte beter sig eller 

som stör klassrumsmiljön, är av stor betydelse för hur eleverna uppfattar sin lärare, skriver Roache 

och Lewis.18 De listar ett antal olika tillvägagångssätt som lärare använder sig av då det uppstår 

kriser i klassrummet. Framförallt handlar det om att undvika aggression och sarkasm, skriver de. I 

samtliga fall där lärare blivit aggressiva, skrikit på sina elever eller tagit till direkta personangrepp 

har det resulterat i att det oönskade beteendet trappats upp, och ofta har hela elevgruppen vänt sig 

mot läraren. Den aggressiva handlingen är då rent av underminerande för relationen och 

klassrumsmiljön i stort. För att kunna hantera liknande situationer på ett så bra sätt som möjligt bör 

lärare istället ha jobbat för en bra relation under lång tid. Om läraren visar sig rättvis och 

uppmärksammar bra beteende lika mycket som negativt, skapas en miljö av respekt och 

tillförlitlighet i klassrummet som sedan gör det lättare för läraren att påpeka när någon gör fel. Då 

anses tillsägelsen som mer motiverad och rättvis. Helst ska det ske i samband med någon form av 

diskussion, där läraren faktiskt behandlar sina elever som vuxna människor, och uppmuntrar sina 

elever att agera ansvarsfullt för gruppens bästa.  

 

Elever har alltid förväntningar på läraren och det som ska komma att ske i klassrummet. 

Förväntningarna byggs upp utifrån den kommunikation som uppstår i klassrummet när lärare och 

elever befinner sig där och samverkar. Dessa förväntningar, och denna kommunikativa miljö, är 

starkt sammanlänkade med de resultat och den motivation som eleverna så småningom frambringar 

i klassrummet. Wubbels har tillsammans med många andra forskare, i olika konstellationer, under 

närmare 25 år undersökt hur förväntningar och lärarens beteende påverkar klassrumsmiljö och i 

slutändan elevernas prestationer. Från början tog den långsiktiga studien avstamp i Nederländerna, 

där myndigheterna under 1970-talet presenterade studier där det klargjordes att nyexaminerade 

lärare hade det problematiskt ute i skolorna. Något behövde göras för att förändra lärarutbildningen, 

ansågs det. 1985 introducerade Wubbels et al en enkät som de tagit fram, för att mäta och jämföra 

hur lärare framstår för eleverna.19 Enkäten var tänkt att fungera som ett instrument i de 

nederländska skolorna, för att försöka få bukt med osäkerheten som många nya lärare kände när de 

kom ut på arbetsmarknaden.  

 

                                                 
18 Joel Roache och Ramon Lewis, The carrot, the stick, or the relationship: what are the effective disciplinary 

strategies?, i European Journal of Teacher Education, 2011, 34:2. 
19 Wubbels et al., 1985. 
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Interpersonella relationer 

Interpersonella relationer är ett begrepp som kan användas för att beskriva de mellanmänskliga 

kontakter och relationer som uppstår i avgränsade kontexter. 20 För att en relation ska kunna uppstå 

krävs det kommunikation. Enligt Wubbels et al kan kommunikation beskrivas och definieras på 

olika sätt. 21 En första definition av kommunikation är att denna först uppstår när sändare och 

mottagare når samma förståelse av det som kommuniceras. En andra definition av begreppet 

beskriver kommunikation som något som uppstår när en individ har som syfte att influera och 

påverka någon annan. En tredje definitionen av begreppet riktar in sig på att kommunikation alltid 

sker när (minst) två individer befinner sig på ett eller annat sätt i varandras närvaro. Den tredje 

definition är den som stämmer bäst överens med idén om att lärare och elever alltid påverkar 

varandra när de befinner sig i en klassrumsrelation, och att den relationen förstås även påverkar 

arbetet som de är där för att göra. 

 

Tillvägagångssättet för undervisning, lärarens beteende gentemot eleverna, är ett viktigt element 

som lärare kan förändra för att få bättre miljö i klassrummet. Enligt Wubbels et al kan en lärares 

(klassrums-) beteende delas upp i två olika delar: a) en strukturell del, och b) en interrelationell del. 

Den förstnämnda handlar om hur läraren stimulerar lärprocessen, hur hen exempelvis planerar och 

tydliggör inför prov och test, använder sig av tavlan och andra hjälpmedel o.s.v. Den andra, 

interrelationella, handlar om hur läraren skapar och upprätthåller ett bra arbetsklimat i klassrummet. 

Det viktigaste här är vilken sorts relation som byggs upp mellan lärare och elev. Värderingar, 

attityder och känsloyttringar är alla viktiga beståndsdelar inom den interrelationella ansatsen – de är 

alla viktiga både när läraren ska be om tystnad i helklass, och när hen ska ta hand om enskilda 

elevers problem efter avslutad lektion. Strukturell och interrelationell medvetenhet är båda delar av 

alla lärares yrkesutövande; den ena aspekten utesluter inte den andra. Det här påverkar sedan hur 

läraren uppfattas av eleverna. En mycket strukturerad lärare kan exempelvis uppfattas som 

känslokall och kanske skapa aggression eller apati hos sina elever.22 Eftersom klassrummet är en 

kommunikativ miljö där både lärare och elever ingår, påverkar lärarens beteende de mönster som 

kommunikationen i klassrummet skapar. Eleverna följer de här mönstren. Läraren påverkas sedan 

av mönstren, och så blir det en cykel där de kommunikativa mönstren reproduceras av både lärare 

och elever. Lärare är ofta omedvetna om hur de uppfattas i en klassrumsmiljö, och i och med det 

                                                 
20 Theo Wubbels & Jack Levy (red.), Do you know what you look like? Interpersonal Relationships in Education, 

London: The Falmer Press, 1993, s. xiv. 
21 Theo Wubbels, Mieke Brekelmans, Perry den Brok och Jan van Tartwijk, An Interpersonal Perspective on 

Classroom Management in Secondary Classrooms in the Netherlands, i Handbook of Classroom Management. 

Research, Practice and Contemporary Issues, Carolyn M. Evertson och Carol S. Weinstein, (red.) Mahwah, NJ: 

Lawrence Erlbaum Associates Inc, 2006, s. 1162. 
22 Wubbels et al., 1985, s. 3. 
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även omedvetna om hur de kan påverka mönstren i en eventuellt dålig klassrumsmiljö. I den här 

undersökningen är jag, likt Wubbels et al. före mig, intresserad av att undersöka första steget i den 

cykliska process som kommunikationen i klassrummet innebär. Det är inte eleverna och deras 

beteende som är i fokus, utan beteendet hos läraren själv. 

 

För att kunna undersöka en viss interpersonell kommunikation är det viktigt att undersöka just den 

kommunikationens kontext. För en lärare är den naturliga kontexten klassrummet, och lärarens 

naturliga kommunikationspartners är eleverna.23 Lärares och elevers egenskaper och utmärkande 

sociala drag är huvudingredienserna i de interaktioner och relationer som sker i den kontexten där 

de befinner sig, och bör därför ses som de viktigaste ingredienserna för att skapa en bra miljö i 

klassrummet och som ett redskap för lärare att använda i sin ledarroll. Lärare och elever har olika 

roller i en klassrumskontext, och deras relation skulle kunna beskrivas som en kompletterande 

relation (om den fungerar som den ska). Läraren är oftast experten, den vuxne, den erfarne och den 

som är ansvarig, medan eleven å sin sida oftast är novisen, barnet, den mindre erfarne och inte den 

ansvarige. Kortfattat så är det läraren som lär ut, betygsätter och fostrar; eleven är den som lär, som 

blir betygsatt och som fostras.24 Läraren ansvarar för att eleverna utvecklas kunskapsmässigt, socialt 

och moraliskt. Även om rollerna är olika är de båda parternas påverkan på kontexten, och 

kommunikationen, lika stor. En förändring av kontext påverkar också båda parter.25 

Kommunikationen är cirkulär, och ofta utvidgas relationer av det här slaget antingen negativt eller 

positivt. En positiv utvidgning av en interpersonell relation i ett klassrum skulle till exempel kunna 

bestå av att läraren visar respekt, och bryr sig om sina elever, vilket sedan resulterar i att eleverna 

respekterar och bryr sig tillbaka. En negativ utvidgning skulle istället kunna bestå av att en lärare 

finner elevernas uppförande som störande, och att de inte lär sig tillräckligt, och därför väljer att 

skicka med dem exempelvis fler läxor; något som hos eleverna klassas som orättvist och därför 

börjar de uppföra sig än mer störande.26 Lärarens beteende är inte bara orsakat av elevernas 

handlingar, det bekräftar dem också på samma gång. I båda fallen påverkar lärare och elever 

varandra, men det är sannolikt så att eleverna lär sig mer i det första exemplet än i det andra. Därför 

kan det vara av intresse att se hur eleverna ser på sina lärare, på vilken roll de har, vilken plats de tar 

och hur klassrumsmiljön som de ansvarar för uppfattas av eleverna.  

                                                 
23 Wubbels et al., 1993, s. 1. 
24 Wubbels et al., 2006, s. 1164. 
25 Wubbels et al., 1993, s. 2. 
26 Wubbels et al., 2006, s. 1164. 
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Metod 
Då den här uppsatsen är en uppföljning av de undersökningar som tidigare gjorts i Nederländerna 

(och sedan på flera ställen i världen) är tanken att metoden ska vara så lik den ursprungliga som 

möjligt. Tillvägagångssättet bör likna originalet för att en jämförelse ska kunna äga rum. I det här 

avsnittet presenteras den metod som har använts, den data som samlats in, och vilka eventuella 

ändringar jag har gjort i den här undersökningen gentemot originalet. 

 

Insamling av data 

QTI är ett frågeformulär framtaget av Wubbels,. Créton och. Hooymayers, som togs fram för att 

kartlägga elevers och lärares uppfattningar om lärarens relation till sin klass.27 QTI-formuläret 

omfattar frågor som belyser framförallt åtta typer av lärarbeteende: [huruvida läraren är] a) 

styrande, b) hjälpsam, c) förstående, d) beskedlig, e) osäker, f) missnöjd, g) tillrättavisande eller h) 

strikt i sin undervisning.  

 

Med hjälp av QTI blir det möjligt att ta fram profiler som visar på hur eleverna uppfattar sin lärare. 

Det blir också möjligt att jämföra olika lärarstilar med hur deras klasser presterar (så långt kommer 

dock inte den här undersökningen att sträcka sig). Efter kontakt mellan min handledare och Theo 

Wubbels och Tim Mainhard fick vi, jag och min handledare, möjlighet att översätta och använda 

QTI- formuläret Frågeformulär om din(a) lärare är bifogat som bilaga 1. Fortsättningsvis hänvisar 

jag till Frågeformulär om din(a) lärare som QTI-sv när den svenska versionen åsyftas. Till skillnad 

från Wubbels et al. undersöker jag i den här uppsatsen endast elevers uppfattning om den lärare de 

träffar oftast; jag låter inte lärare utvärdera sin egen lärarroll. Jag återkommer däremot i slutet av 

uppsatsen till hur den här undersökningen skulle kunna fortsättas, och då är självutvärdering av 

lärare ett av förslagen.  

 

Det är viktigt att frågor från en enkät likt QTI-sv, som baseras på intervall- och kvotvariabler, 

grupperas i olika teman.28 Frågorna som ligger till grund för resultatet presenteras i tabell 1 (se 

bilaga 2), och där framgår det vilka frågor (indikatorer) som grupperas till vilket tema. Det här är 

för att kunna koda de olika indikatorerna, och göra om kvalitativa svar till något kvantitativt – något 

som går att mätas.29 Svaren på de olika frågorna ska ge svar på huruvida läraren (som eleverna har i 

åtanke när enkäten besvaras) är framstående inom de olika temana eller inte. Vissa teman ska, för 

att enkäten ska vara så lik originalet som möjligt, ha större korrelation med varandra än med andra. 

                                                 
27 Wubbels et al. 1985; Wubbels et al., 2015, s. 369. 
28 Bryman 2002, s. 231. 
29 Ibid, s. 83. 
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Exempelvis bör, i en bra genomförd och översatt enkät, Styrande och Osäker vara varandras raka 

motsatser. Har eleverna svarat högt (kryssat i en 4: a eller 5: a) på frågorna Q 25, Q 46, Q 28 och Q 

30 bör de ha svarat lågt på Q 19, Q 42, Q 41 och Q 24 eftersom tanken med de indikatorerna är att 

de ska beskriva varandras motsatser. Korrelationen bör vara hög mellan de inbördes indikatorerna, 

men låg i jämförelse med de motsatta.  

 

Beskrivning av enkäten 

Studier av det här slaget, där grundtanken är att studera elevernas uppfattning om en utvald lärare, 

skulle kunna utföras på olika sätt. Både intervjuer och observation är exempel på kvalitativa 

undersökningsmetoder som skulle kunna bidra med mycket information. Men eftersom den här 

studien är en pilotstudie som testar en redan existerande teori och metod, fast i ett nytt sammanhang 

och i ett nytt land, krävs det att studien utförs på samma sätt som grundstudien för att en jämförelse 

ska kunna göras. Därför bygger uppsatsen på den kvantitativa metod som även presenteras i 

Wubbels et al.s studier: enkäter.  

 

Enkäter bjuder på viss problematik i och med sitt upplägg. Vanligtvis får man räkna med ett rätt så 

stort bortfall, då det är lättare för respondenterna att välja att inte svara på en enkät, än att dra sig ur 

exempelvis en intervju.30 Att välja enkät som metod istället för att exempelvis intervjua eleverna, 

gör att man hinner med fler på kortare tid. Wubbels et al. nämner att intervjuer breddar en 

undersökning av den här typen, och uppmuntrar till det för att få utförligare svar.31 I den här 

undersökningen siktades det mot närmare tvåhundrafemtio respondenter, och att intervjua bara en 

bråkdel av dessa elever skulle helt enkelt inte ha hunnits med. Tyvärr kan man i en enkät inte ställa 

några uppföljande frågor, eller förklara ifall det är någon som tycker att en fråga är svårbesvarad, 

och det är förstås enkätens brister.32
 

 

 Wubbels et al. resonerar om att det finns ett behov av konkretisering för att kunna ”mäta” en lärares 

beteende i klassrummet, och dela in lärarens interpersonella beteende i klassrummet som antingen 

”ledare”, ”sträng”, ”förstående” o.s.v. Det går exempelvis inte att mäta stränghet på samma sätt som 

man kan mäta vattenstånd, eller en deciliter mjöl som behövs i ett recept. Om man däremot sätter 

ihop ett mätinstrument och försöker bena ut grundbegreppet (i det här fallet hur elever uppfattar 

sina lärare) med hjälp av fler underliggande frågor, eller så kallade teman, får undersökningen mer 

styrka. I QTI-sv har jag och min handledare efter diskussioner översatt de engelska teman som 

Wubbels et al har använt sig av på följande sätt: 

                                                 
30 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber, 2002, s. 148. 
31 Wubbels et al. 2015, s. 370. 
32 Bryman, 2002, s. 146–147. 
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- Assured, översatt till styrande 

- Helpful, översatt till hjälpsam 

- Understanding, översatt till förstående 

- Compliant, översatt till beskedlig 

- Uncertain, översatt till osäker 

- Dissatisfied, översatt till missnöjd 

- Confrontational, översatt till tillrättavisande 

- Imposing, översatt till strikt 

 

Wubbels et al har vid olika tidpunkt använt olika begrepp, men innebörden är det samma. De 

använder exempelvis ordet Strict istället för Imposing, och Helpful/friendly istället för endast 

Helpful. I undersökningsunderlaget som nu utprovas i Nederländerna och som skickats till oss från 

Tim Mainhard,33 en av forskarna i Nederländerna, används de teman som är utskrivna ovan. Därför 

har jag valt att använda de orden istället för de begrepp som används i Wubbels et al.s 

undersökningspresentation.  

 

De olika temana har sedan fått flera frågor, så kallade indikatorer, i enkäten kopplade till sig. Detta 

för att endast en fråga per tema skulle kunna leda till missförstånd eller oklarheter. Med flera 

indikatorer kopplat till varje tema är det mindre risk för feltolkningar.34 Frågor som är kopplade till 

de olika temana är exempelvis [Den här läraren] ”…är en bra ledare” (Styrande), eller ”…är lätt att 

ha att göra med” (Förstående), ”… vet inte vad hen ska göra när elever beter sig illa eller fjantar sig 

i klassrummet” (Osäker). Frågorna i enkäten är slutna, det vill säga, eleverna är tvungna att kryssa i 

en siffra mellan 1–5 där 1 betyder ”aldrig” och 5 ”alltid”. (Se bilaga 1, där enkäten finns 

presenterad). Frågorna är av typen ”Intervall/kvotvariabler” vilket innebär att de innehåller lika 

stora avstånd mellan skalstegen – det är en jämn skala. 35 Avståndet mellan 1 och 2 är lika stort som 

mellan 3 och 4, exempelvis. Frågorna (indikatorerna) styrker sedan de olika temana, som till sist ger 

oss en vägledning för hur begreppet kan tolkas. Enkäterna kan sedan exempelvis visa på höga 

”poäng” på ”Förstående”, och låga poäng på ”Tillrättavisande”, vilket visar på en viss typ av lärostil 

hos den utvärderade läraren. Enligt Wubbels et al. är det två lärartyper som har visat sig vara de 

mest framgångsrika, och de som anses lyckas bäst i klassrumsmiljön: Hjälpsam/Förstående eller 

Säker/Hjälpsam, det vill säga lärare som är antingen mer elevinriktade och samarbetsvilliga eller de 

                                                 
33 Mailkorrespondens mellan min handledare och Tim Mainhard, Associate Prof. at Dpt. of Education, Utrecht 

University, under hösten 2016. 
34 Bryman, 2002, s.82–84. 
35 Ibid, s. 229. 
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som är dominanta men också hjälpsamma. De som anses vara de värsta lärarna är de som klassas in 

som Osäker/Tillrättavisande eller Strikt/Tillrättavisande.36  

 

För att i förlängningen ha möjlighet att jämföra våra svenska resultat med studier från andra länder, 

så måste enkäten som används i den här uppsatsen likna ursprungsenkäten. De olika indikatorerna 

måste hänga ihop inbördes för att kunna kopplas till ett och samma tema. Därför beräknas 

korrelationen mellan de olika indikatorerna för att se om de har hög respektive låg reliabilitet, det 

vill säga om de stämmer överens. Beräkning av korrelationer ger en siffra, där 0 betyder inget 

samband/överensstämmelse, och 1 betyder total överensstämmelse. Korrelationen ska helst ligga på 

över 0,8 för att vara acceptabel, det vill säga för att indikatorerna ska sägas kunna kopplas till det 

temat.37  Wubbels et al har visat på problemen som kan uppstå i enkäten då bara ett litet ord är ”fel” 

– genom att ändra ett påstående från ”S/he gives you freedom” till ”You have freedom in his/her 

class” i sin enkät stämde frågan betydligt bättre överens med indikatorn ”This teacher is friendly” 

som skulle kopplas till temat Helpful/friendly.38 Sådana ändringar kan bara ske efter att enkäten 

lämnats ut, utprovats och sedan åter lämnats ut med den nya frågan – det vill säga genom att testa 

enkäten om och om igen. Wubbels et al har haft möjlighet att testa och åter testa sin version av QTI 

flera gånger, till tusentals olika elever och lärare (bara i första omgången genomfördes den av cirka 

2500 elever, som utvärderade runt 100 lärare). Enkäten QTI-sv är den första som används i Sverige, 

vilket innebär att korrelationen mellan frågorna kan komma att skilja sig och inte alltid ligga över 

0,8. Enkäten är översatt från engelska till svenska, och vissa ord kan komma att förändra 

innebörden i en fråga i samband med en översättning. Det här kan innebära att de eventuellt inte 

tolkas lika av eleverna i svenska skolor som det från början var tänkt. Ordvalen i den svenska 

översättningen är framdiskuterade mellan mig och min handledare men kan absolut behöva komma 

att ändras allt eftersom undersökningar genomförs med enkäten. Då engelskan är ett språk med 

många fler ord än vi har i det svenska språket har ibland två eller flera svenska ord behövts för att 

ersätta ett engelskt. Risken blir att frågorna blir långa och svåra att svara på vilket kan påverka 

resultaten. Men förhoppningsvis är de motsvarande och kommer att kunna ge ett likvärdigt resultat. 

 

Reliabilitet och validitet 

När man använder sig av en enkät på det här sättet är reliabilitet och validitet viktigt. Reliabilitet 

handlar om hur följdriktigt, överensstämmande och pålitligt ett begrepp, eller snarare måttet på 

                                                 
36 Jack Levy, Hans Créton och Theo Wubbels, Perceptions of Interpersonal Teacher Behaviour, i Do you know what you 

look like? Interpersonal Relationships in Education, Red: Theo Wubbels och Jack Levy, London: The Falmer Press, 

1993, s.37–38. 
37 Bryman, 2002, s. 87. 
38 Wubbels et al., 1993, s. 20. 
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begreppet, är.39 Inom reliabilitet är tre olika faktorer viktiga att undersöka: a) stabilitet, där man 

frågar sig om måttet över tid kommer att kunna ge samma resultat. Om man gör om studien några 

månader eller år senare ska den kunna ge samma resultat. b) Intern reliabilitet, är de indikatorer som 

utgör ett tema pålitliga och följdriktiga, det vill säga, är respondenternas poäng på någon av 

indikatorerna relaterade till deras poäng på de andra indikatorerna? Och c) interbedömarreliabilitet. 

När en studie handlar om subjektiva bedömningar, skriver Bryman,40 och det är flera observatörer 

inblandade (i den här studiens fall ett stort antal elever), finns det risk för att överensstämmelsen 

mellan deras tolkningar är allt för liten. Överensstämmelsen, eller korrelationen, mellan 

indikatorerna mäter man ofta med måttet Cronbachs alfa.41 I den här uppsatsens fall handlar det om 

att undersöka om de olika frågorna i enkäten överensstämmer med varandra, och om de kan sägas 

mäta det jag har som intention att mäta. Om frågorna visar sig ha låg korrelation, ett lågt mått med 

Cronbachs alfa mätt, innebär det till exempel att det är något som inte riktigt stämmer i 

frågeställningen eller i tolkningen av frågorna från respondenternas håll. Måttet Cronbachs alfa 

räknas ut genom att man slumpmässigt delar upp frågorna i två grupperingar, som sedan jämförs 

med varandra slumpmässigt. Koefficienten man får fram varierar mellan 0 och 1 där 0 innebär 

ingen överenstämmelse eller korrelation alls, och 1 full överensstämmelse, total korrelation. Man 

brukar säga att mått över 0.8 kan ses som accepterad korrelation.  

 

Validiteten handlar istället om att de indikatorer, eller frågor, som formats för att mäta en fråga eller 

ett begrepp, verkligen mäter just det begreppet.42 Resultatet kommer också presenteras med hjälp av 

Pearsons r, som är en metod för att studera relationer mellan intervall- och kvotvariabler.43 Det 

handlar om att ta reda på sambandet mellan variablerna, eller indikatorerna, i enkäten, utifrån 

svaren. I Pearsons r kan vara antingen positiv eller negativ. Om sambandet får en negativ variabel 

innebär det att det är litet eller inget samband mellan de ställda indikatorerna. Om frågorna i 

enkäten exempelvis fungerar som det är tänkt, borde temat Osäker ha negativt samband med temat 

Styrande då de är tänkta att vara varandras motsatser. Får man spridda variabler av Pearsons r 

indikerar det att frågorna antagligen inte mäter det som är tänkt. Om alla korrelationer i den 

utdelade enkäten blivit som det var tänkt, så skulle Styrande, Hjälpsam, Förstående och Beskedlig 

vara positivt korrelerade med varandra, liksom Osäker, Missnöjd, Strikt och Tillrättavisande. På 

samma gång skulle då var och ett av de förstnämnda fyra temana ha negativ korrelation med de sist 

nämnda fyra. 

                                                 
39 Bryman, 2002, s. 86. 
40 Ibid, 2002, s. 86. 
41 För kortare beskrivning av Cronbachs alfa, se Bryman, 2002, s. 88. 
42 Bryman, 2002, s. 87. 
43 För kortare beskrivning av Pearsons r, se Bryman, 2002, s. 235 ff. 
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För att räkna ut Cronbachs alfa och Pearsons r, och få fram reliabilitet och validitet, har jag använt 

mig av programmet IBM SPSS. SPSS är ett datorprogram för statistisk analys, och titeln är 

huvudsakligen en förkortning för Statistical Package for the Social Sciences. 

 

Deltagare 

Enkäten riktades mot elever i gymnasiet, respondenterna är mellan 15–19 år gamla. Skolorna som 

valdes ut ska representera en så stor del av skol-spektret som möjligt, med både friskolor, 

kommunala skolor, praktiska skolor (med mer praktiska utbildningar) och SFI-klasser i 

urvalsmaterialet.  

 

Enkäten skickades ut till 10 lärare, så att det skulle kunna landa på runt 250 respondenter. Ett 

introduktionsbrev skickades ut till lärarna för att de skulle kunna ge eleverna förförståelse för 

enkäten, och enkäten utformades så ”inspirerande” som möjligt (med färgsättning och liknande) för 

att fler elever skulle känna sig engagerade att svara. Wubbels et al skickade ut sin enkät i 

pappersform. För att underlätta för både mig själv och de lärare som skulle dela ut enkäten skapade 

jag istället en digital version som eleverna kunde svara på via sina datorer eller mobiltelefoner. Det 

här gjordes för att fler skulle kunna svara; vissa klasser var ute på praktik och skulle inte komma 

tillbaka till skolan i tid för att jag skulle kunna samla in deras material. Därför underlättade en 

digital version mycket, inte minst för sammanställandet av informationen.  

 

Bortfall 

212 personer har svarat på enkäten, men den skickades ut till många fler. En exakt siffra är svår att 

delge då jag snarare har varit i kontakt med lärarna (som var och en har ett flertal klasser) men det 

rör sig troligtvis om ca 400 elever som har fått förfrågan om att genomföra enkäten. Ett stort bortfall 

kan ha ägt rum då enkäten varit helt frivillig och många elever kanske helt enkelt har valt att gå 

ifrån klassrummet tidigare, istället för att svara på enkäten. Det här innebär att vi inte kan tala i 

termer om att det här representerar hela skolklasser, då kanske inte alla valt att deltaga.  

 

En enkät av det här slaget kan också vara svår för alla att ta del av. Min tanke var från början att få 

med svar från ett så brett spektrum som möjligt – men en klass tvingades att backa ur då de inte var 

tillräckligt duktiga på svenska för att förstå enkäten. Nu hade det antagligen varit svårt även med en 

intervju i just den klassen, då eleverna helt enkelt var för nyanlända till Sverige för att kunna förstå 

frågorna i undersökningen utan en tolk. 
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Bryman44 skriver att en svarsfrekvens kan räknas ut genom att dela antalet användbara, besvarade, 

enkäter med det totala antalet, och sedan multiplicera det med 100 för att få fram en svarsprocent. I 

den här undersökningens fall skulle det, om man endast räknar med de 206 användbara enkäterna av 

de 212 inskickade, innebära 206/400 x 100 =51,5. Svarsfrekvensen är då på nästan 52 % vilket 

innebär att cirka hälften av de tillfrågade valt att genomföra enkäten fullt ut. 

 

Forskningsetik 

Enligt Vetenskapsrådet finns det framförallt fyra huvudprinciper, eller krav, att rätta sig efter när 

man gör en undersökning av det här slaget. 45 Först handlar det om kravet på information. De som 

intervjuas eller är tänkta att svara på enkäten måste få reda på vad den insamlade informationen ska 

användas till, vem jag är som gör undersökningen och varför den görs. Jag skickade med ett 

informationsmail tillsammans med enkäten och länken till enkäten för att alla lärare skulle kunna 

läsa och begrunda undersökningen och sedan också kunna förklara för sina elever vad det var för 

studie. Det andra kravet som måste följas är det så kallade samtyckeskravet. Undersökning får inte 

ske på en person som inte vet om det eller inte ger sitt samtycke till att det sker. Vissa av eleverna 

var i undersökningen inte över 18 år vilket innebär att de inte är myndiga, men enligt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har personer över 15 år beslutanderätt, så länge det inte 

rör sig om fysiska ingrepp eller liknande. Konfidentialitetskravet är det tredje kravet, och handlar 

om anonymiseringen. Ingen ska i texten kunna gissa sig till vem det rör sig om, och det här har jag 

försökt uppnå genom att inte nämna skolor eller lärare vid namn. Eleverna, om de nämns, nämns 

endast utifrån i vilken ordning deras enkät hamnat i den digitala högen, det vill säga ”frågeperson 

1” osv. De är endast bokförda med ålder, kön samt språktillhörighet. Det fjärde och sista kravet som 

ställs är det så kallade nyttjandekravet. Materialet som samlas in får bara användas till det som det 

från början är tänkt, det man från början förmedlade till de som ställt upp. Materialet i den här 

undersökningen ska inte användas till något annat än den pilotstudie detta är tänkt att vara. 

 

                                                 
44 Bryman 2002, s. 113. 
45 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 1990. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf hämtad 2016-11-24. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Resultat 
Resultatet av undersökningen beskrivs och kommenteras genom tabeller, statistiska figurer och text. 

Jag mäter korrelationen inom frågorna utifrån Cronbachs alfa och Pearsons r, samt presenterar den 

genomsnittlige läraren utifrån resultatet av enkäten. 

 

Undersökningen kopplad till Cronbachs alfa 

De olika indikatorerna som är kopplade till de olika temana ska ha följdriktighet och inre 

överensstämmelse för att de ska kunna fungera som ett mått på det som de sägs höra samman 

med.46 Indikatorerna som användes presenteras i tabell 1 i bilaga 2, och där ser man vilka frågor 

som tillhör vilket tema. Exempelvis måste frågorna inom temat Styrande (Q 25, Q 46, Q 28 och Q 

3) ha ett samband med varandra, för att man ska kunna säga att de faktiskt mäter just Styrande 

undervisningssätt hos en lärare. Om de inte har något samband är de orelaterade till det temat, och 

står antagligen för något annat. För att mäta detta samband, denna korrelation, använder man sig av 

Cronbachs alfa som mått.47 Cronbachs alfa ger en siffra mellan 0 och 1, där siffran 0 betyder att 

indikatorerna helt saknar samband och intern överensstämmelse, och där siffran 1 betyder perfekt 

samband och total intern överensstämmelse. För att ett temas indikatorer ska sägas vara acceptabla 

som mått krävs inom forskningen ofta att korrelationen ligger över 0,8.48  I tabell 2 nedan följer 

korrelationen för samtliga av de teman som används i den här undersökningen. Korrelationen kan 

som sagt sägas vara acceptabel om den passerar gränsen 0,8. Tabell 2 visar att temana Hjälpsam 

(0,851), Missnöjd (0,807) och Förstående (0,850) är acceptabla. Inom dessa teman korrelerar 

indikatorerna bra med varandra och man kan säga att de mäter det de är tänkta att mäta. Även 

Tillrättavisande (0,787) är snuddande nära att passera nivån för att räknas som acceptabel. Rundas 

siffran uppåt kan den sägas vara 0,8 och således ett tema med överensstämmande indikatorer även 

det. Tabell 2 visar också på flera väldigt svaga korrelationer inom flera teman. Framförallt rör det 

Osäker som har en extremt låg korrelation på indikatorerna som ingår inom det temat – 0,078! 

Temat Strikt landar också på en utmärkande låg Cronbachs alfa, 0,188. Styrande och Beskedlig är 

båda runt 0,3–0,4 vilket heller inte är ett tillfredsställande resultat, utan visar på att det är något som 

inte stämmer. Korrelationen uteblir (eller är låg) mellan indikatorerna i dessa teman. I tabell 2 kan 

man enklare se en sammanställning av de olika temanas resultat vad gäller Cronbachs alfa. 

 

                                                 
46 Bryman 2002, s. 87. 
47 Se Bryman 2002, s. 88 för enkel beskrivning av Cronbachs alfa. 
48 Ibid. 
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Tabell 2. Temanas korrelation utifrån Cronbachs alfa. 

 

  Begrepp: Hur elever uppfattar sin lärare  

 Anknytning/gemenskap 

(proximity/communion)  

Makt/kontroll (agency/control)  

Teman: Styrande Hjälpsam Förstående Beskedlig Osäker Missnöjd  Tillrättavisande Strikt 

Cr. alfa för 

indikatorerna 

kopplade till 

temana 

.377 .851 .850 .315 .078 .807 .787 .188 

 

Validitet innebär om ett mått för ett begrepp verkligen mäter begreppet ifråga. I den här uppsatsens 

fall är begreppet ”Hur elever uppfattar sin lärare”. Se tabell 2 för tydlighet gällande begrepp, 

underliggande teman och temakopplade indikatorer. De övergripande temana ”Anknytning/ 

gemenskap” och ”Makt/kontroll” har formulerats för att lättare kunna visa vilka teman som är 

tänkta att höra ihop med varandra (ha större korrelation). Alltså bör Styrande, Hjälpsam, Förstående 

och Beskedlig ha fler samband och högre korrelation med varandra än med de fyra andra temana 

som ligger under Makt/kontroll – Osäker, Missnöjd, Tillrättavisande och Strikt. De fyra sistnämnda 

bör i sin tur höra ihop mer inbördes än vad de gör med de fyra första. 

 

Resultatet visar å ena sidan att fyra teman Hjälpsam, Förstående, Missnöjd och Tillrättavisande (en 

ligger visserligen strax under 0,8 men ändå betydligt starkare än de kommande tre) kan anses vara 

acceptabla. Detta tyder på starka samband mellan indikatorerna. Fyra teman är ej acceptabla, och 

visar på svaga samband: Styrande, Beskedlig, Osäker och Strikt. Frågorna under de fyra temana har 

alltså svag eller extremt svag korrelation till varandra – de saknar samband och intern 

överensstämmelse.  

 

Undersökningen kopplad till Pearsons r 

För att fortsatt studera relationen, och sambanden, mellan variablerna och indikatorerna i QTI-sv 

används Pearsons r.49 Här ligger koefficienten mellan -1 och 1. Ju närmare 1, desto starkare 

samband. Ju närmare -1, desto svagare samband. Koefficienten är antingen positiv eller negativ, 

vilket visar sambandets riktning.50 I tabell 4 ställs temana i relation till varandra utifrån Pearsons r.  

 

                                                 
49 Se Bryman 2002, s. 235 ff för enkel beskrivning av Pearsons r. 
50 Bryman 2002, s. 236. 
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Tabell 3. Temanas samband utifrån Pearsons r. 

 

 Styrande Hjälpsam Förstående Beskedlig Osäker Miss-

nöjd 

Tillrätta-

visande 

Strikt 

Styrande 1 0,509 0,546 0,074 -0,359 -0,359 -0,441 0,269 

Hjälpsam 0,509 1 0,784 0,222 -0,398 -0,628 -0,574 0,115 

Förstående 0,546 0,784 1 0,191 -0,454 -0,604 -0,578 0,358 

Beskedlig 0,074 0,222 0,191 1 0,276 0,092 0,098 0,107 

Osäker -0,359 -0,398 -0,454 0,276 1 0,516 0,525 -0,248 

Missnöjd -0,395 -0,628 -0,604 0,092 0,516 1 0,787 0,026 

Tillrätta- 

visande 

-0,441 -0,574 -0,578 0,098 0,525 0,787 1 -0,111 

Strikt 0,269 0,115 0,358 0,107 -0,248 0,026 -0,111 1 

 

Vi kan av tabell 3 läsa att exempelvis Hjälpsam och Förstående har ett starkt positivt samband, 

0,784. Däremot har exempelvis Missnöjd och Strikt ett lågt samband, 0,026. Det innebär att 

indikatorerna i temat Hjälpsam och temat Förstående är nära relaterade (men i viss mån också 

påverkas av andra variabler), men att Missnöjd och Strikt inte alls relaterar till varandra. De 

påverkas troligen av andra variabler, snarare än de inom respektive huvudtema.51 

 

För att gå in något djupare på ett av de svagt korrelerade temana är temat Strikt ett bra exempel. 

Strikt är ett av de teman som har lägst Cronbachs alfa, och är ett av de tre teman som korrelerar 

svagast med de andra temana, även med dem inom samma tema-ram. Det innebär att frågorna som 

ställts antagligen borde formuleras om för att kunna tolkas mer lika av respondenterna på en sådan 

här enkät. Som det ser ut nu är de antagligen för osammanhängande för att alla ska kunna sägas 

mäta just hur Strikt en lärare beter sig. Därför är det av intresse att undersöka om indikatorerna, 

eller frågorna, som räknas in under temat Strikt har något samband med varandra – något de 

antagligen inte har.  

 

                                                 
51 Bryman 2002, s. 237. 
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Tabell 4. Korrelationer inom temat Strikt, med hjälp av Pearsons r. 

 Q 48 Q 43 Q 52 Q 27 

Q 48: …kontrollerar 

sina elevers beteende. 

1 0,000 0,235 -0,151 

Q 43 … bestämmer när 

eleverna får ordet. 

0,000 1 0,116 0,060 

Q 52 … ser till att det 

är tyst på lektionerna. 

0,235 0,116 1 0,093 

Q 27 … är sträng. -0,151 0,060 0,093 1 

 

I tabell 4 ställs fyra frågor, Q27, Q43, Q48 och Q52, som är tänkta att undersöka om en lärare kan 

ses som strikt eller inte verkligen kan sägas undersöka strikthet, mot varandra. Ju närmare 1, desto 

högre korrelation frågorna emellan och därför desto ”mer samstämmiga”. Negativt samband tyder 

på att frågor är rent av motstridiga. Samtliga indikatorer inom temat Strikt har låg korrelation 

sinsemellan. Som tabell 4 visar, är Q 43 ovanligt utmärkande. Q 43 har 0,000 korrelation med Q 48, 

och 0,060 korrelation med Q 27. Det innebär att de inte överensstämmer med varandra överhuvud-

taget (0,000 innebär ju total avsaknad av korrelation, och 0,116 är också uppseendeväckande lågt). 

Fråga 43 är en fråga (bland flera) som bör ses över. Det gäller samtliga frågor i temana med låg 

inbördes korrelation. 

 

Överlag är det väldigt svaga samband frågorna (indikatorerna) emellan. Det här mönstret 

återkommer inom alla de fyra svagare temana, där korrelationen är låg. Frågorna sinsemellan har 

ingen korrelation vilket gör att de inte heller korrelerar med sitt tema i nästa steg. 

 
Genomsnittsläraren  

Det är utöver ovanstående intressant att studera hur respondenterna som grupp såg på sina lärare. 

Genomsnittet utifrån de respondenter som svarat på den här undersökningen ser ut som följer. 

Staplarna, eller histogrammet, visar på medelvärdet (med felmarginal): en summering av alla 

värden som sedan är dividerat med antalet svarande.52  

                                                 
52 Bryman 2002, s. 232. 
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Figur 1 – Genomsnittsläraren presenterad i stapeldiagram. 

 

I figur 1 är Styrande, Hjälpsam och Förstående starka pelare med höga medelvärden. De har fått 

svar nära 5 (som i enkäten innebar att respondenten helt höll med om påståendet). Osäker, Missnöjd 

och Tillrättavisande har lägre medelvärde. Beskedlig och Strikt befinner sig båda någonstans mer 

mittemellan – här är inte den svarande gruppen lika överens i sina svar som i de höga och låga 

pelarna. Svaren spretar mera, vilket kan bero på otydligare frågeställningar. Det har vi också sett i 

och med att frågorna inom dessa teman inte korrelerar med varandra – de är antagligen otydligt 

formulerade eller svårtolkade på något vis. I nedanstående diskussion ska jag söka röna ut vad det 

kan bero på. 
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Diskussion 
Här följer en resultatdiskussion som svarar på studiens syfte och frågeställningar. Därefter följer en 

metoddiskussion. Uppsatsen avslutas med slutsatser och förslag på fortsatt forskning med QTI-sv. 

 

Gymnasieelevers uppfattningar om sina lärare 

Resultatet visar att ett urval av elever i svenska gymnasieskolan uppfattar den lärare som de 

undervisas mest av som styrande, hjälpsam, förstående och strikt. Det är alltså en lärare som både 

finns till, visar på samförstånd och också kan vara hård när så krävs. Wubbels et al visade i sina 

studier att de lärare som eleverna ansåg vara de absolut bästa lärarna, de så kallade ideal-lärarna, var 

vänskapliga och förstående, och tillät eleverna att ta eget ansvar och ha en del frihet i sina studier. 53  

När lärarna själva fick besvara frågan om vilka egenskaper som ansågs tillhöra ”ideal-läraren” gavs 

förutom de ovan nämnda också strikthet höga betyg. Eleverna å andra sidan valde hellre eget ansvar 

och förståelse än strikthet och styrande ledarskap. Wubbels et al har valt att därför beskriva ideal-

läraren som antingen elev-inriktat idealisk, eller dominant idealisk. Det handlar om två olika 

lärartyper som båda anses generera bra relationer i klassrummet och en bra klassrumsmiljö. Den 

lärare som presenteras i resultatet i den här studien, genomsnittsläraren i studien, kan kanske anses 

vara lite av en blandning av båda. 

 

Frelin skriver att det är viktigt för en bra och sund relation elever och lärare emellan att eleverna får 

känna sig sedda, och att läraren är lyhörd för vad eleverna behöver, både som grupp och 

individuellt.54 Att många av eleverna i den här undersökningen placerar in den lärare de undervisas 

oftast av som både förstående och hjälpsam, kan tolkas som att eleverna uppfattar det som en sund 

relation, där läraren är professionell i arbetet för att bygga fungerande relationer. Något som bör tas 

i beaktande kan vara huruvida lärarna själva ansökt om att få delta i studien, eller om de valts ut 

slumpvis. Wubbels et al nämner nämligen att de i sina undersökningar fick märkbart bättre resultat 

från (elever till) lärare som själva gått med på att delta i undersökningen.55 I klasser där lärarna 

istället valts ut slumpmässigt, och inte ansökt om att personligen delta, var resultaten mer spridda. 

Vidare nämns att det kan vara så att lärare som redan vet med sig att de är duktiga har lättare att 

ställa upp och låta sig utvärderas än de som är mer osäkra i sin lärarroll. Detta måste tas i beaktande 

vid en undersökning av det här slaget, skriver Wubbels et al.56 Undersökningar av lärare som själva 

ansökt om att få vara med kan göra att resultaten blir övergripande positiva, och kanske inte helt 

speglar verkligheten korrekt. I den här studien har jag letat upp lärare i min närhet och sedan frågat 

                                                 
53 Wubbels et al. 1993, s. 36. 
54 Frelin, 2013. 
55 Wubbels et al., 1993. 
56 Ibid, s. 31, s. 67. 
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om de kan tänka sig att ställa upp i studien. Det kan ha varit så att endast de som kände sig bekväma 

i att utvärderas (och eventuellt var säkra på att få positiva resultat) var de som vågade tacka ja, 

vilket sedan har resulterat i ett relativt positivt underlag. I en bredare studie bör lärarna plockas ut 

mer slumpmässigt för att säkerställa ett kanske mer rättvist material. 

 

Läraren som framträder utifrån resultatet uppfattas också som strikt. Att i sin lärarroll vara strikt kan 

bland annat innebära att man håller hårt i tyglarna, har kontroll, får klassen tyst och också lyckas 

hålla den tyst, och att man har tydliga regler som upprätthålls.57 Detta kan förvisso tolkas som något 

hårt och negativt, men klara riktlinjer kan behövas i skolmiljön. Så länge läraren inte använder sig 

av aggressiva eller sarkastiska metoder för att upprätthålla klassens uppmärksamhet, då den typen 

av undervisning är direkt urholkande för relationen lärare och elever emellan, kan strikthet vara en 

ingrediens som behövs.58 Jag märkte själv som ung lärarstuderande under min verksamhetsförlagda 

utbildning att det fanns en fara i att vara allt för ”vänskaplig” med eleverna: man måste vara klar 

med var gränserna går, och att man faktiskt är där i första hand som undervisande mentor, för att det 

inte ska bli allt för pratigt och för ”vänskapligt” i klassrummet. När elever uppfattade mig som en 

vän tog de inte uppgifterna jag delade ut på allvar, och de lyssnade heller inte lika uppmärksamt när 

jag skulle hålla föreläsningar. Med det menar jag att en kompisrelation, och samtalet som man för 

där, trots allt är av en annan sort än den som bör försiggå i ett klassrum, goda relationer till trots. En 

lärar-elevrelation ska vara god, men går inte att jämställa med en vänskapsrelation, i alla fall inte i 

den institutionaliserade skolan. För att elever ska kunna utvecklas bör skolan fungera som en 

stödjande interaktionsram, som skiljer sig från ungdomarnas privata livsrutiner, skriver Ziehe.59 

Skolan måste fastställa krav och förbud, men också innehålla gemensamma målbilder och 

överenskommelser till hur man ska ta sig dit, menar han. Det behövs gränsdragningar för att 

eleverna ska lugna ner sig och finna ro i skolmiljön, och för att det ska bli en tydlig plats för lärande 

och inte endast en mötesplats för vänner. 

 

Att etablera en produktiv relation är en hårfin gräns som lärare alltid kämpar med, och som det tar 

ett tag att lära sig att bemästra. Som Wedin skriver så finns alltid risken att man investerar för lite 

personlighet i relationen och att det då kan resultera i att eleverna ser på sin lärare som någon form 

av vandrande uppslagsverk, utan personliga drag.60 Sedan är det viktigt att ta i beaktande att en 

lärostil kan uppfattas olika av olika elever. Där vissa ser en hjälpsam lärare som sätter tydliga och 

viktiga gränser, kan andra se en lärare som är så gränssättande att den nästan ses som opersonlig. 

                                                 
57 Jmfr Wubbels et al., 1993, s. 16. 
58 Roache och Lewis, 2011. 
59 Ziehe, 2012, s. 5. 
60 Wedin, 2007. 
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Därför är kommunikation alltid viktig, för att eleverna ska kunna få klarhet i vad läraren menar när 

denne gör på ena eller andra sättet. Annars kan lätt missförstånd, och i det långa loppet oreparerbara 

relationssår, uppstå, likt det Lewis et al.s studie visar.61 

 

Relativt få elever har svarat att de uppfattar sin lärare som osäker, missnöjd eller tillrättavisande. Att 

en lärare är styrande och inte tillrättavisande känns betryggande och som ett bra betyg på en 

gymnasielärare. Det skulle vara intressant att ha fått reda på hur gamla de lärare är som har 

undersökts utifrån den här enkäten, och hur deras jobbsituation ser ut. Jag har kunskap om vilka 

lärare som enkäten delades ut till, men eleverna uppmanades ju att tänka på den lärare de undervisas 

mest av, vilket inte behöver betyda att de svarar på enkäten med utdelande lärare i åtanke. De lärare 

som delade ut enkäten var övervägande mellan 20–35 år, och relativt nya i sitt yrke. Ingen av dem 

har jobbat mer än 10 år men heller inte kortare än 5. Wubbels et al. återkommer i flera av sina 

studier till att äldre lärare tenderar att visa större missnöje, efter flera år på fältet. De har helt enkelt 

tröttnat. 62 Yngre lärare, å andra sidan, kan lätt visa på viss osäkerhet då de kommer direkt från sina 

studier och inte är helt beredda på vad det innebär att plötsligt stå framför en skolklass snarare än att 

själv sitta i skolbänken på lärarutbildningen. Viktigt att nämna kan vara att det inte gäller alla lärare, 

men att vissa återkommande tendenser ändå har gått att urskilja i Wubbels et al.s omfattande 

undersökningar.63 Med dessa undersökningar i åtanke kan man tolka svaren från gymnasieeleverna 

som att de som undersökts i min studie är lärare som varit ute på fältet ett tag. Så pass länge att de 

inte längre bär på de nyexaminerades osäkerhet, men tillräckligt kort tid för att inte ha visat tecken 

på trötthet och upprepning. Antingen det, eller så är lärare i den svenska gymnasieskolan duktiga på 

att uppdatera sitt material och hålla goda relationer med sina elever även efter flera år inom yrket. 

Det skulle eventuellt kunna röra sig om de lärare som delade ut enkäten, men det vet vi inte med 

säkerhet.  

 

Wubbels et al. visar i sina studier att ju mer elever och lärare skiljer sig åt i sin uppfattning om 

lärarens beteende, desto lägre svarspoäng får läraren på temana Styrande, Hjälpsam och Förstående. 

Och i klasser där sämre skolbetyg har kunnat kopplats till lärar-elevrelationen är det framförallt 

Osäkerhet, Missnöje och Tillrättavisande som varit utmärkande drag hos de undersökta lärarna.64 

Det här innebär att det i vårt fall borde vara så att lärare och elever är överens i sin uppfattning om 

lärarbeteendet – och att det sköts på ett bra sätt. Nu har inte jag i den här studien haft möjlighet att 

koppla enkätens resultat till elevernas slutbetyg, men ska man sätta undersökningen i samband med 

                                                 
61 Lewis, Romi & Roache, 2012. 
62 Se exempelvis Wubbels et al., 1993, s. 36 ff. 
63 Ibid. 
64 Wubbels et al., 1999, s. 73. 
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Wubbels et als konstaterande så bör det tolkas som att de undersökta klasserna är klasser där 

betygen inte bör komma att påverkas negativt av den pågående relationen.  

 

Korrelationen mellan indikatorer respektive teman 

För att en enkät ska fungera så bra som möjligt behöver de olika indikatorerna inom samma tema 

korrelera med varandra, och ha låg korrelation till sina motsatsteman. En lärare som uppfattas som 

Styrande av sina elever bör generera lägre ”poäng” under temat Osäker. Frågorna inom de två olika 

temana måste därför vara så pass olika att de inte kan blandas ihop eller ha samband med varandra. 

För att räkna korrelationen mellan frågorna inom varje tema använde jag mig av SPSS och räknade 

med det programmets hjälp ut de olika temanas Cronbachs alfa-mått. Flera av de presenterade 

temana uppnådde acceptabel korrelation: Hjälpsam, Förstående, Missnöjd och Tillrättavisande. De 

ligger alla fyra runt 0,8. Frågorna där kan sägas korrelera bra med ”rätt” övergripande tema - 

resultaten tyder på starka samband mellan indikatorerna. De frågorna bör därför kunna ses som bra 

översatta, de kan sägas mäta det de är kopplade till. Fyra stycken teman är däremot ej acceptabla, 

och visar på svaga samband inom det egna temat: Styrande, Beskedlig, Osäker och Strikt. Frågorna 

under de fyra temana har alltså svag eller extremt svag korrelation till varandra – de saknar 

samband och intern överensstämmelse. Det kan antingen innebära att måttet är instabilt, eller så är 

inte respondenternas svar tillförlitliga.65 I en av Wubbels et al’s första presenterade försök med QTI 

(då kallad QUIT) var det temana Missnöjd, Osäker, och ett tema som de kallade ”Leaving Scope”, 

dvs lämnar utrymme, som korrelerade lägst och därför hade svagast samband.66 Wubbels et al har 

utvecklat QTI sedan dess och det var en långt senare version som jag översatte för den här 

undersökningen. Att vi i båda fallen har det problematiskt med vissa teman kan ha att göra med 

både översättning och ordval i våra respektive språk. Värt att notera kan i alla fall vara att en enkät 

av det här slaget sällan korrelerar perfekt inom samtliga teman i sina första upplagor. Det kan också 

ha att göra med de som fyller i och svarar på enkäten. Eleverna har kanske inte har tagit uppgiften 

på allvar,67 eller inte svarat ärligt på formuläret med risk att exponera en lärare som de är i 

beroendeställning till på ett negativt sätt.68 Även sådana saker påverkar korrelationen eftersom det 

då är större risk att man inte svarar enhetligt. Är du ärlig i dina svar och kryssar i att du tycker att 

din lärare är en bra ledare, kommer du antagligen att också fylla i att samme lärare inte är osäker 

och tveksam. Är du inte seriös när du svarar på enkäten finns risk att du exempelvis kryssar i 

femmor på alla påståenden, vilket gör att frågorna inte kommer korrelera på det sätt som det är tänkt 

vid resultatgenomgången. Frågorna är skrivna för att vara varandras motsatser och resultaten måste 
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67 Ziehe, 2012. 
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28 

 

spegla det för att korrelationen ska bli rätt. 

 

Vissa indikatorer kan sägas vara acceptabelt korrelerade till sina övergripande teman. Däremot är 

det inte säkert att de trots allt visar på just det som de är tänkta att visa på eller att de skulle 

korrelera bättre under något av de andra temana. Temana kanske helt enkelt skulle behöva luckras 

upp och göras om helt för att passa indikatorerna. Det kan vara av vikt att nämna att analys av 

relationer inom ett begrepp på det här sättet, inte säger någonting om orsak och effekt.69 Det handlar 

endast om samband, inte om huruvida en viss variabel orsakar en annan eller inte. 

 

Resultatet visade på spridda skurar vad gäller frågornas korrelation, dels med varandra, men också 

inbördes. Frågorna sinsemellan har ingen korrelation (se exempel i tabell 4) vilket gör att de inte 

heller korrelerar med sitt tema i nästa steg. Kan det ha något att göra med konstruktionen av frågan, 

med översättningen, med ordvalen? Troligtvis alla tre. Om inte de fyra frågorna som utger sig för att 

förklara om en lärare ska anses som Strikt, inte har något samband med varandra, kan de inte sägas 

mäta Strikthet. De mäter antagligen något annat. Fråga 43, exempelvis, var en fråga som inte 

korrelerade med sina ”syskonfrågor” alls. Det skulle kunna tyda på att den frågan är ovanligt 

problematisk. I fallet Q 43 rör det sig om frågan ”[den här läraren]  … bestämmer när eleverna får 

ordet”.70 Översättningen gör att den antagligen inte tolkas som någonting man förknippar med en 

strikt lärare, kanske snarare med en Styrande, eller kanske med en Hjälpsam. Eleverna vet inte vad 

en fråga är tänkt att mäta, vilket gör att tolkningen för dem kan kännas mer oklar än vad den gör för 

mig som författare när jag skriver frågan. Att korrelationen är låg tyder på att frågorna bör 

omarbetas med sitt respektive tema som stöttepelare, så att det formas på ett sätt som direkt kan 

sägas ha koppling till det temat de vill styrka. Ju mer kort och koncist formulerat, desto lättare för 

eleverna att förstå vad det är som efterfrågas och hur tolkningen ska ske.  

 

Det är framförallt de ”positivt kodade” frågorna som verkar ha varit lättast för eleverna att tolka, 

och som har gett högst korrelation inom sina teman. En teori skulle kunna vara att det är lättare att 

förstå när en fråga är tänkt att uttrycka något positivt, än när den ska påvisa något negativt. Precis 

som det kan vara svårt att lokalisera sarkasm eller ironi i skrift, kanske eleverna har haft svårt att 

uppfatta när ett påstående är tänkt att vara negativt kopplat. Vi ser det i flera av de ”negativt 

kodade” frågorna: Q43 (”…bestämmer när eleverna får ordet”) och Q48 (”…kontrollerar sina 

elevers beteende”) exempelvis.71 Staplarna som representerar svaren visar också på att det är mest 

                                                 
69 Bryman, 2002, s. 233. 
70 Se bilaga 2. 
71 Ibid. 



29 

 

överensstämmande svar på de klart positiva eller klart negativa lärostilarna. Här är eleverna överens 

– läraren är tydligt Styrande, Hjälpsam och Förstående, och får tydligt ”låga” poäng på Osäker, 

Missnöjd och Tillrättavisande. Det innebär att de sex temana är relativt tydliga. En lärare som får 

högt på de tre första bör också få lågt på de tre sistnämnda då de är tänkta att vara motpoler till 

varandra. Däremot får både Beskedlig och Strikt mer osäkra svar. De ligger runt 3 i poängskalan, 

där eleverna varken håller med i påståendet, eller tar direkt avstånd. Så dels har de här båda temana 

svårt att få den inre korrelationen att fungera, dels får de otydligare svar. Det här hänger förstås 

ihop. Frågorna är otydligt formulerade, det är otydligt vad de är tänkta att mäta, vilket innebär 

väldigt spridda svar. Det i sin tur gör att korrelationen brister.  

 

Med flera indikatorer kopplat till varje tema är det mindre risk för feltolkningar.72 Fyra, fem 

indikatorer kopplat till varje tema, vilket användes i den nederländska short-listen som enkäten 

byggdes på, kanske är i minsta laget. Originalversionen av QTI har fler indikatorer än vad den här 

pilotstudien använde sig av när resultatet sammanställdes. För att få mer utförliga resultat i 

framtiden kan förhoppningsvis hela enkäten så småningom komma att användas, eller så är frågorna 

mer precist formulerade och ger tydligare resultat på det sättet. 

 

En nackdel med studien är att jag inte säkert kan veta vilka instruktioner som gått ut till eleverna. 

Tanken är att de skulle ha utvärderat den lärare som de undervisas oftast av, men då jag inte skrivit 

ut det som instruktion på den utlämnade enkäten kan det ha blivit fel och de exempelvis istället 

utvärderade den lärare som delade ut enkäten (vilket förstås inte är felaktigt om det också är den 

läraren som de har oftast). Instruktionerna skulle med facit i hand ha stått med på det utdelade 

bladet, alternativt att jag själv hade behövt vara på plats för att delge instruktionerna i samband med 

enkätens utdelande. 

 

QTI-sv som mätinstrument för svenska gymnasieskolor 

I originalstudierna som gjorts av Wubbels och dennes kollegor är undersökningsgrupperna märkbart 

större, och studierna bredare. Wubbels et al. agerar till viss del med hjälp av statliga medel och gör 

undersökningen som en del av större studier. Jag har varit tvungen att begränsa mig, dels på grund 

av tid, och dels på grund av att jag inte kan göra en lika stor studie då jag endast är en person. 

Studien som presenteras bör uppfattas som en pilotstudie, en undersökning för att testa dessa 

studieinstrument och studera vad QTI-sv kan lära oss om elev- och lärarrelationer i Sverige. 

 

När QTI översattes till svenska hade den från början 54 frågor. I överföringen till en digital QTI-sv 
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missades en fråga, fråga 28 (Den här läraren… är förstående). Det resulterade i 53 frågor. När vi 

sedan fick ”facit” från Tim Mainhard med den pilotstudie de utfört inom en färsk studie hade de valt 

att korta ner sin enkät till en short-list innehållande endast 24 items (fråga 18–53 i QTI-sv). Det 

gjorde att vi endast kom att använda de sista frågorna i enkäten vid sammanställningen av resultatet, 

för att kunna använda samma metod för sammanställningen som de hade gjort. För att få utförligare 

resultat i framtiden kan antingen hela ursprungsenkäten användas eller så måste den svenska 

kortlistan fortsatt omformuleras och utprovas.  

 

Enkäten översattes från engelska till svenska och tillbaka igen. Den engelska översättningen hade 

tagits fram av Wubbels och dennes kollegor (bland andra Tim Mainhard som jag och Marcus varit i 

kontakt med) efter att ursprungligen varit framtagen i Nederländerna. Konstruktören i 

Nederländerna fann översättningen rimlig, men sådana kan trots allt vara problematiska. Som 

Wubbels et al73 visar kan frågornas uppbyggnad vara helt avgörande för vilket utslag det ger inom 

sambandsskalan. Vid mailkontakt med en av de nederländska forskarna, Tim Mainhard,74 tipsade 

denne om att dela upp vissa frågor i två istället för att ha långa sjok av ord, som det lätt blir när vi i 

svenskan inte har lika precisa ord som de som används i den engelska enkäten. Mainhard läste 

igenom enkäten som delades ut efter att den återöversatts till engelska från min svenska 

översättning. Tyvärr delades enkäten ut till svenska elever innan hans kommentarer nådde oss 

(översättningen tog längre tid än vi räknat med) så enkäten anpassades inte efter Mainhards tips 

innan den delades ut. Frågorna skulle vinna på att vara enklare, menade Mainhard, och att vissa 

frågor skulle kunna kortas ner genom att stryka exempelvis ”hans eller hennes elever” och ”i 

klassrummet” eftersom de attributen egentligen borde ses som självklara i en enkät om elever och 

lärare. Frågorna skulle med andra ord absolut behöva förenklas och förtydligas. Exempelvis fråga 

29, ”…låter eleverna bete sig illa och fjanta runt i klassrummet”. Här skulle frågan kanske kunna 

ändras till endast ”...låter eleverna bete sig illa” eller liknande. Jag själv hade också problem vid 

översättningen då jag ännu inte hade fått det nederländska ”facitet” för frågorna. Jag kunde inte se 

vilken fråga som var tänkt att beskriva vilken lärostil, (vilken indikator som var kopplad till vilket 

tema). Därför kan jag ha föreställt mig andra betydelser vid översättningen än det som från början 

var tanken. En fråga som jag hade svårt med var exempelvis fråga 47, ”[läraren]… kan ändra åsikt 

eller beteende efter att ha fått elevernas feedback”. Min tanke var att det här var något bra, att 

läraren inte kör över eleverna eller struntar i att lyssna på dem. Originalfrågan löd ”changes his/her 

mind in response to student feedback”. Frågan är dock tänkt att kopplas till Beskedlig-temat, och 

ska visa på att läraren mer vänder kappan efter vinden, vilket ju inte är speciellt positivt. Hade jag 
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varit medveten om det vid översättningen hade jag nog valt att ställa frågan annorlunda. För att få 

fram tydligare, och mer korrelerande frågor skulle uppsatsen behöva testas fler gånger.  

 

Bryman skriver att det mest uppenbara, och enkla, sättet att testa stabilitet i en undersökning är att 

göra ett såkallat ”test-retest”, dvs att gruppen som fick svara på enkäten första gången, får svara på 

den igen vid ett senare tillfälle. 75 Tanken är då att svaren ska vara så lika den första omgången som 

möjligt. Är korrelationen däremot låg är måttet förmodligen instabilt och respondenternas svar icke 

tillförlitliga. Tyvärr har vi inte kunnat göra ett test-retest i den här undersökningen. Ett sådant hade 

kunnat stärka resultatet ytterligare. Även re-test efter att frågorna har förändrats skulle vara 

intressant, för att se om korrelationen förändras och om frågorna blir bättre kopplade till sina teman 

genom att omarbetas något. 

 

En annan aspekt som kan påverka resultatet är oklarheten kring vilken lärare eleverna faktiskt 

utvärderade. Tim Mainhard rådde oss att inkludera både högt och lågt ansedda lärare i vår 

undersökning, ”bra” och ”dåliga”. Det här för att få höga ”poäng” inom samtliga teman, och för att 

lättare kunna se samband mellan de övergripande temana (anknytning/gemenskap gentemot 

makt/kontroll). De allra flesta elever i vår undersökning hade något gott att säga om sin lärare, 

vilket gav lägre och mer otydliga svar på de frågor som kunde kopplas till missnöje, osäkerhet och 

tillrättavisande. Den hypotetiska läraren som vår studie undersökte kan sägas vara en riktigt bra 

lärare, om man ska tro de studier som gjorts av Wubbels et al.76 Den bästa typen av lärare var ju just 

de som var hjälpsamma/förstående eller säkra/hjälpsamma, och alla de tre lärarstilarna prickades in 

med höga poäng av den undersökte ”läraren”. De som anses vara de värsta lärarna är de som klassas 

in som osäkra/tillrättavisande eller strikta/tillrättavisande, och där fick den undersökta läraren låga 

poäng vilket innebär att många elever åtminstone har en lärare som kan klassas som en ”bra” 

variant, med Wubbels et al’s mått mätt. Det här tyder på relativt goda relationer mellan lärare- och 

elev. Däremot har jag i den här undersökningen ingen klarhet i hur lång tid eleverna i 

undersökningen tillbringar med den lärare de har valt att utvärdera. Skolverket77 betonar vikten av 

mer individanpassad utbildning som en del i processen mot högre resultat, och det skulle kunna vara 

så, att eleverna, trots goda erfarenheter av sin lärare, inte får tillräckligt mycket ensamtid med denne 

för att betygen ska komma att påverkas positivt. Det är dock endast spekulationer. 

 

Ett problem med just enkäter är bland annat att det är svårt för intervjuaren att finnas närvarande för 
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att svara på eventuella frågor och reda ut missförstånd, speciellt om enkäten (som i det här fallet) är 

utskickad via digitala medier. Därför är det viktigt att frågorna hålls så korta och enkla som möjligt, 

så att så få missförstånd som möjligt uppstår.78 Enkäten som delades ut i den här undersökningen 

översattes från engelska, och vissa ord kan ha flera betydelser på svenska och vice versa. Vissa 

elever uttryckte svårigheter med förståelsen av frågorna och det kan självklart ha påverkat 

slutresultatet då jag inte varit på plats för att hjälpa dem att tolka frågorna. I originalenkäten 

saknades också svarsalternativ som ”Vet ej” eller ”Vill ej svara”. Detta gör att vissa elever istället 

valde att inte besvara somliga frågor, vilket gör resultatet något skevt. Hade det funnits ett ”Vet ej”-

alternativ hade kanske de fyllt i det alternativet istället, och då hade fortfarande dessa elevers röster 

räknats, likt i ett val där de som väljer att stå över bör kunna rösta blankt istället för att strunta i 

valet helt och hållet. Som det är nu blir det istället så att de svarandes röster väger tyngre. 

 

Digitaliseringen av enkäten ledde till framförallt ett problem som jag inte hade räknat med. Delar 

man ut enkäten i pappersform kan man lätt placera pappersenkäterna efter klass, och hålla isär dem. 

När de skickades ut digitalt hamnade alla svar i samma ”pott” och de gick inte att skilja åt klassvis. 

Därför kunde resultatet kring hur eleverna ser på sin lärare endast presenteras utifrån en endaste 

”genomsnittslärare”. Görs enkäten om senare kan det här vara viktigt att ta i beaktande. Dock har vi 

höga anonymitetskrav i Sverige, så ska en mer utvärderande enkät göras bör den göras i så stor 

skala att det inte går att urskilja enskilda individer. 

 

För en djupare studie skulle klasserna ha behövt kartläggas tydligare. Hur presterar de? Hur ser 

resultaten ut i just den här klassen? Sedan skulle det vara viktigt att skilja de olika svaranden åt, 

klassvis. Det har inte skett i undersökningen idag: nu är det allmänt sammanställt vad ett urval av 

svenska gymnasieelever tycker om den lärare som de oftast blir undervisade av. Det riskerar att bli 

missvisande då vi inte vet med säkerhet vem de tänker på, och resultaten kan bli spridda då elever i 

samma klass kanske fokuserar och svarar kring olika lärare. Istället hade det varit intressant att följa 

en klass med en specifik lärare och sedan låta dem utvärdera just den lärarens beteendemönster och 

relationen de har till den specifike läraren, för att sedan studera resultaten. Förhoppningsvis öppnar 

den här uppsatsen, som trots allt bara är en pilotstudie, upp för djupare och mer inriktande forskning 

på området.  

 

I originalstudien lät man även de av eleverna utvärderade lärarna utvärdera sig själva. Det här gav 

intressanta resultat eftersom lärarens uppfattning om sig själv ibland skiljde sig från hur eleverna 
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uppfattade dem.79 Skiljer sig uppfattningarna tyder det på en oklar kommunikation, där läraren tror 

att eleverna uppfattar hen på ett sätt som inte stämmer. Att då få svart på vitt hur man faktiskt 

uppfattas skulle kunna vara bra för relationen, och så småningom eventuellt förbättra 

klassrumskommunikationen. Bryter den ena parten i en relation ett negativt mönster (om ett sådant 

finns) bör den andra parten så småningom följa med. Fortsättningsvis skulle studien kunna breddas 

till att innehålla även den här aspekten av ämnet. 

 

Fortsatt forskning 

Sammanfattningsvis kan sägas att den här studien är en början på något med stor potential att 

utvecklas. Frågorna måste, som resultatet visat, omarbetas för att bättre stämma överens med det 

tema de ska representera, för att enkäten ska fungera som det är tänkt. Många års arbete ligger 

bakom den slutgiltiga originalversionen QTI som här har översatts, och det innebär att även den 

svenska motsvarigheten måste få ta tid på sig att formas till någonting användbart. När den sedan är 

färdig kommer svaren att kunna användas som ett mätinstrument där lärare kan få syn på sina 

svagheter, och sedan arbeta utifrån dem för att förbättra sin lärarroll, och sin relation med eleverna. 

I en utökad studie bör också lärare få utvärdera sig själva, där resultaten sedan granskas i 

förhållande till hur de uppfattas av sina elever. Ifrån de resultaten bör man kunna se vad som 

eventuellt är tokigt i klasser som inte fungerar, och vad som går bra i framgångsrika klasser. 

 

Breddar man undersökningen ytterligare bör den kunna ge svar på i efter hur många år på fältet som 

svenska gymnasielärare ”peakar”. Lärarlyftet är ett sätt att få lärare med flera undervisningsår 

bakom sig att lyftas in i ämnet igen, och få dem att tycka att ämnet de undervisar fortfarande är av 

intresse. Forskning med hjälp av QTI-sv skulle kunna bredda förståelsen för när och hur lärare 

uppfattas som bäst. 

 

Egentligen skulle den här studien behöva undersökas med mer avancerade statistiska metoder, som 

till exempel faktoranalys.80 Det här är något kommande forskare kan göra, och på så sätt ta studien 

vidare. 
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Bilaga 1: QTI-sv 

 

Frågeformulär om din(a) lärare  
  

Var vänlig och fyll endast i en av cirklarna. Om du gör ett misstag kan du kryssa över det 

alternativet, och fylla i rätt cirkel istället. Exempel:    ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

________________________________________________________________________________

__  

  

Hur gammal är du?  ⃝ 15  ⃝ 16  ⃝ 17  ⃝ 18  ⃝ 19  

  

Jag är:  ⃝ Kvinna  ⃝ Man  ⃝ Annan  

  

Vilket språk talar du mestadels hemma?  

  ⃝ Svenska ⃝ Annat språk, nämligen: ______________________________  

  

När jag har lektion med, eller tillbringar tid med den här läraren…  
        aldrig    alltid  

… vågar jag vara mig själv.      ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… känner jag mig som en duglig människa.   ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… känner jag mig omhändertagen.    ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… känner jag mig ofta otillräcklig och oduglig.  ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… känner jag att jag är delaktig i det som händer i  
klassrummet, och kan säga vad jag tycker.  

⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… känner jag avståndstagande.    ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… känner jag mig effektiv och begåvad.    ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… känner jag närhet.      ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… känner jag mig kontrollerad, och under press att  
bete mig på ett särskilt sätt.  

⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

  

Följande frågor handlar om lektionerna som den här läraren undervisar.  
        Håller inte med  Håller med  

Klassen är ofta väldigt högljudd.    ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

Att få en viss mängd arbete gjort är    väldigt 
viktigt på de här lektionerna.  

⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

Eleverna leker och fjantar sig på lektionerna.  ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

Eleverna arbetar inte under lektionerna.    ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  
        Håller inte med  Håller med  

Eleverna är nästan alltid tysta under dessa lektioner.  ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  
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Vi spenderar ofta mer tid att diskutera ämnen som inte 
har med skolan att göra, än åt skolarbetet.  

⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

Lektionerna är välorganiserade.    ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

Lektionerna är mer ett socialt tillfälle, än ett tillfälle då 
man lär sig saker.  

  

Den här läraren(s)…  

⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

        aldrig    alltid  

… är lätt att ha att göra med.     ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… är osäker.        ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… tål att skämtas med.      ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… låter sina elever komma undan med mycket.  ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… lyssnar på sina elever.      ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… lektioner är trivsamma.      ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… vet inte vad hen ska göra när eleverna beter  
sig illa eller fjantar sig under lektionen.  

⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… är en bra ledare.      ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… är missnöjd.      ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… är sträng.        ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

______________________________________________________________________________  
… är förstående.      ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… är respekterad.       ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… låter elever bete sig illa och fjanta runt  
i klassrummet.  

  ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… kan hålla vår uppmärksamhet.    ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… blir arg utan anledning.      ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… förklarar gärna saker flera gånger.    ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… tror att eleverna fuskar.      ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… blir arg fort.       ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… är någon som du kan lita på.    ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

Den här läraren(s)…  

            aldrig    alltid  

... hotar med att straffa sina elever.    ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… är olycklig.       ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… är lättstött.       ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… låter sig ofta påverkas av oss.    ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  
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… hackar och klagar på sina elever.    ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… har dålig disciplin.      ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… är osäker och tveksam.      ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… bestämmer när elever får ordet.    ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… har humor.       ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… är sur och vresig.      ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… agerar självsäkert.      ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

____________________________________________________________________________  
… kan ändra åsikt eller beteende efter att ha  ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

 fått elevernas feedback.   

… kontroller sina elevers beteende.    ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… är pålitlig.        ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… är misstänksam mot sina elever.    ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… har tålamod.      ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… ser till att det är tyst på lektionerna.    ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

… tolererar de flesta sorters uppförande  
från elevernas sida.  

  ⃝          ⃝          ⃝          ⃝          ⃝  

  

  

 



39 

 

Bilaga 2: Tabell 1. 

Den här läraren(s)… 

Styrande (assured) Q 25 …är en bra ledare. 

Q 46 … agerar självsäkert. 

Q 28 … är respekterad.  

Q 30 … kan hålla vår uppmärksamhet. 

Hjälpsam (helpful) 

 

 

 

Q 35 … är någon som du kan lita på. 

Q 44 … har humor. 

Q 23 … lektioner är trivsamma. 

Q 20 … tål att skämtas med. 

 Q 49 … är pålitlig. 

Förstående 

(understanding) 

Q 51 … har tålamod. 

Q 18 … är lätt att ha att göra med. 

Q 32 … förklarar gärna saker flera 

gånger. 

Q 22 …lyssnar på sina elever. 

Beskedlig 

(compliant) 

Q 29 … låter elever bete sig illa och 

fjanta runt i klassrummet. 

Q 21 … låter sina elever komma undan 

med mycket. 

Q 53 … tolererar de flesta sorters 

beteende från sina elevers sida. 

Q 39 … låter sig ofta påverkas av oss. 

 Q 47 … kan ändra åsikt eller beteende 

efter att ha fått elevernas feedback. 

Osäker (uncertain) Q 19 …är osäker. 

Q 42 …är osäker och tveksam. 

Q 41 … har dålig disciplin. 

Q 24 … vet inte vad hen ska göra när 

eleverna beter sig illa eller fjantar sig 

under lektionen. 

Missnöjd 

(dissatisfied) 

Q 26 … är missnöjd. 

Q 37 … är olycklig. 

Q 45 … är sur och vresig. 

Q 50 …är misstänksam mot sina elever. 

 Q 33 … tror att eleverna fuskar. 

Tillrättavisande 

(confrontational) 

Q 38 … är lättstött. 

Q 34 … blir arg fort. 

Q 36 … hotar med att straffa sina elever. 

Q 31 … blir arg utan anledning. 

 Q 40 … hacker och klagar på sina elever. 

Strikt (imposing) Q 48 … kontrollerar sina elevers 

beteende. 

Q 43 … bestämmer när eleverna får ordet. 

Q 52 … ser till att det är tyst på 

lektionerna.  

Q 27 … är sträng. 
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